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1/2013.(I.3.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

 

 

  1 /2013.(I. 3.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1./ Energetikai pályázat 

2./ Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

    2012. évi költségvetésének módosítása 

 

 

 

2 /2013.(I.3.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzata 2011. évben pályázatot nyújtott 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 pályázat nyertesnek bizonyult, de forráshiány miatt tartaléklistára 

került. Azonosító szám: KEOP-4.2.0/A/11-2011-0632. 2012. december 14-én 

született pozitív támogatói döntés, az elnyert támogatási összeg: 

17.866.803 Ft, támogatás intenzitása 85%. 

A benyújtott pályázat és az elnyert támogatás az akkor érvényben lévő 25%-

os ÁFA-t tartalmazta. A 4/2011. (I.28.) kormányrendeletben foglaltak 

szerint a jelenleg 27%-os ÁFA és az akkori 25%-os ÁFA közötti különbözetet 

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kompenzálja.  

 

Fentiek figyelembevétel Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az ÁFA változás következtében megemelkedett önrészt vállalja. 

 

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:        

16.551.000 Ft+27% ÁFA= 21.019.770 Ft 

 

A beruházás támogatási szempontból elismerhető költsége:               

16.551.000 Ft+27% ÁFA= 21.019.770 Ft 

  

Az önkormányzati saját erő összege:  

2.482.651 Ft+27% ÁFA=  3.152.967 Ft 

 

Az Önkormányzat a saját erő összegét a 2013. évi tartalékalapból biztosítja 

és azt költségvetésében elkülöníti. 

 

A KEOP forrásból igényelt támogatás összege:                            

              14.068.349 Ft+27% ÁFA= 17.866.803 Ft 

 

A szükséges 15 % önrészt a tartalékalapból biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert és az intézményvezetőt a szükséges intézkedés 

megtételére. 
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Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Pandur Ferenc  

         intézményvezető 

 

Határidő: azonnal 

 

3 /2013.(I.3.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által közösen fenntartott 

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi 

költségvetésének módosítását jóváhagyja.  

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

2/2013.(II.12.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

  4 /2013.(II. 12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

 1./ Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság beszámolója 

 2./ A nappali ellátás és házi segítségnyújtás térítési díjáról szóló    

     4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet módosítása 

- Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ  

   2013. évi költségvetése. 

 3./ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

     11/2011.(VI.8.) önkormányzati rendelet módosítása 

 4./ A képviselő-testület véleményezése a kötelező felvételt biztosító  

     iskolai körzet szerinti besorolásról 

 5./ A 2012. évi közbeszerzési terv módosítása 

 6./ A 2013. évi közbeszerzési terv 

 7./ 2012. évi költségvetés módosítása, előirányzat módosítások 

 8./ Alsóörs Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése I. olvasat 

 9./ Az önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiségek bérbeadása 

10./ 2012. évi belső ellenőrzési jelentés 

11./ KEOP-2012 5.5.0/A Épületenergetikai pályázat 

12./ KEOP-2012 4.10.0/A közbeszerzési eljárás győztesének  

     kiválasztása 

13./ Vegyes ügyek 

     - Bíráló Bizottság létrehozása 

 

  5 /2013.(II.12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozat 

Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság tájékoztatóját a képviselők 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségére vonatkozóan tudomásul 

vette. 
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  6 /2013.(II.12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 

mellékletét képező Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

által közösen fenntartott Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

2013. évi költségvetését jóváhagyja.  

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: 2013. február 20. 

 

  7 /2013.(II.12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Oktatási Főosztálya által készített Balatonfüredi járásra meghatározott 

kötelező felvételt biztosító általános iskolák besorolást megismerte, azt 

jóváhagyja. 

A tankötelezettek nyilvántartása alapján Alsóörs településen lakóhellyel, 

ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos 

helyzetű, általános iskolába járó gyermek nincs. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

  

 8 /2013.(II. 12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Alsóörs 

Község Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint 

módosítja. 

 

KÖZBESZERZÉSI TERV 

2.sz. módosítása 

2012. ÉVRE 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának 2012. évben várhatóan kettő, összességében 

nemzeti értékhatárt elérő, de közösségi értékhatárt meg nem haladó, 

közbeszerzési eljárás lefolytatását igénylő beszerzése lesz. 

 

1. Leader Kulturpark létesítése (Merse park) – építési beruházás – nettó 
41.176.991 Ft (általános, egyszerű közbeszerzési eljárás) 2011. évi 

CVIII. törvény a közbeszerzésekről, 3. rész, nemzeti eljárásrend, 

121. § (1) b), 122. § (7) 

2. Alsóörs Község parkfenntartási munkálatai – szolgáltatás megrendelés 
– nettó 13.000.000 Ft (általános, egyszerű közbeszerzési eljárás) 

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről, 3. rész, nemzeti 

eljárásrend, 121. § (1) b), 122. § (7) 

 

Módosítás indokolása:  

Az Önkormányzat a KEOP 4.10.0./A Energiahatékonysági rekonstrukció pályázat 

keretében, pályázatot kívánt benyújtani a Napraforgó Óvoda, valamint a 

Művelődési Ház villamos energia termelésének fotovoltaikus rendszerrel 

(napelem) történő kiváltására, továbbá a KEOP 5.5.0./A pályázat keretében a 
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Művelődési Ház, valamint a Napraforgó Óvoda  energia megtakarításának 

céljából hőszigetelésre és nyílászáró cserére. 

E két pályázat két közbeszerzést von maga után, mellyel a közbeszerzési 

tervet módosítani kellett. 

Mindként támogatásra 2013. évben nyújtható be a pályázat, így a 2012. évi 

közbeszerzési tervből ezen pályázatokra irányuló eljárásokat a 2013. évi 

közbeszerzési tervben kell szerepeltetni. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

9 /2013.(II. 12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Alsóörs 

Község Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervét az alábbiakban 

határozza meg. 

 

KÖZBESZERZÉSI TERV 

2013. ÉVRE 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának 2013. évre várhatóan 4 db összességében 

nemzeti értékhatárt elérő, de közösségi értékhatárt meg nem haladó, 

közbeszerzési eljárás lefolytatását igénylő beszerzése lesz. 

 

1. Alsóörs Község parkfenntartási munkálatai – szolgáltatás megrendelés 
– nettó 13.000.000 Ft (általános, egyszerű közbeszerzési eljárás) 

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről, 3. rész, nemzeti 

eljárásrend, 121. § (1) b), 122. § (7). 

2. Alsóörs Község Önkormányzata fenntartásában működő Eötvös Károly 

Művelődési Ház, valamint Napraforgó Óvoda Alsóörs villamos energia 

termelésének megvalósítása fotovoltaikus rendszerrel (napelem), 

(KEOP-2012-4.10.0/A. Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése 

megújuló energiaforrásokkal pályázat) – beruházás – nettó 16.300.000 

Ft (általános, egyszerű közbeszerzési eljárás) 2011. évi CVIII. 

törvény a közbeszerzésekről, 3. rész, nemzeti eljárásrend, 121. § (1) 

b), 122. § (7). 

3. 3. Alsóörs Község Önkormányzata fenntartásában működő Eötvös Károly 
Művelődési Ház, valamint Napraforgó Óvoda Alsóörs épületenergetikai 

fejlesztésének megvalósítása (hőszigetelés, nyílászáró csere), (KEOP-

2012-5.5.0/A. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 

energiatakarékos átalakítása pályázat) – nettó 59.900.000 Ft 

(általános, egyszerű közbeszerzési eljárás) 2011. évi CVIII. törvény 

a közbeszerzésekről, 3. rész, nemzeti eljárásrend, 121. § (1) b), 

122. § (7). 

4. Alsóörs Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanokon (148., 

149/1., 237/2. helyrajzi számú „védelem alatt nem álló közparkok, 

pihenőhelyek, sétányok fejlesztése”, valamint a 149/37. helyrajzi 

számú „kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítása”) 

Alsóörs Merse emlékhely és játszótér kialakítása elnevezésű park 

fejlesztés,– nettó 25.000.000 Ft (általános, egyszerű közbeszerzési 

eljárás) 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről, 3. rész, 

nemzeti eljárásrend, 121. § (1) b), 122. § (7). 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 
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10/2013.(II. 12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés 

előirányzatainak módosításához az előterjesztés alapján hozzájárul. Az 

összevont költségvetési főösszeg előirányzata az eredeti 724.119.000 Ft-ról 

609.108.000 Ft-ra változik. 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Alsóörs Község 

Önkormányzata és intézményei 2012. évi költségvetését az alábbi 

keretösszegekkel jóváhagyja. 

 

adatok eFt-ban 

 A B C 

 Megnevezés Bevétel Kiadás 

1 Önkormányzat 218725 218725 

2 Polgármesteri Hivatal 88624 88624 

3 Általános Művelődési Központ 112891 112891 

4 Alsóörsi Településműködtetési 

és Községgazdálkodási 

Szervezet 

172128 172128 

5 Napraforgó Óvoda 16740 16740 

6 Összesen 609108 609108 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

11 /2013.(II. 12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. és 

az azt követő 3 évben nem szándékozik a Stabilitási törvény 3. § (1) 

bekezdésben felsorolt adósságot keletkeztető ügyletet eszközölni, azzal 

kapcsolatban kötelezettséget vállalni. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

12 /2013. (II.12. ) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Alsóörs Község 

Önkormányzata és intézményei 2013. évi költségvetését az alábbi 

keretösszegekkel jóváhagyja. 

 

adatok eFt-ban 

 A B C 

 Megnevezés Bevétel Kiadás 

1 Alsóörs Község 

Önkormányzata 

331873 331873 

2 Alsóörsi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

54519 54519 

3 Alsóörsi 

Településműködtetési és 

Községgazdálkodási 

Szervezet 

192875 192875 

4 Napraforgó Óvoda 

Alsóörs 

59963 59963 

5 Összesen 639230 639230 



 - 6 - 

 

Felkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy a soron következő képviselő-

testületi ülésre a rendelet tervezetet és a hozzá kapcsolódó mellékleteket 

készítse el. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal  

 

 

13 /2013.(II. 12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzata meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képező 

Alsóörs Sirály Park 3/B sz. 886 hrsz. alatt található DELIKATESS üzlet 

bérleti jogát, az ajánlható minimális összeg Br. 750 eFt/év. A megjelenés 

helye Alsóörs község honlapja. 

 

Felelős: Báró Béla 

     jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

  14 /2013. (II.12. ) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 

mellékletét képező, Önkormányzat 2011. évi mérleg valódiságának 

vizsgálatáról, továbbá a TEMÜSZ 2011. évi költségvetési gazdálkodásának 

átfogó vizsgálatáról készült ellenőrzési jelentést.  

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

15 /2013. (II.12. ) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzata 2013. évben pályázatot nyújt be a KEOP-2012-

5.5.0/A. Épületenergetikai  fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos 

átalakítása  pályázati kiírásra. A támogatás intenzitása 85%. A pályázat 

keretében az Önkormányzat  az alábbi fejlesztéseket kívánja megvalósítani: 

 

Az Önkormányzat fenntartásában működő 

1. Napraforgó Óvoda Alsóörs, 8226 Alsóörs, Óvoda u. 2., Hrsz: 519/1. 
2. Eötvös Károly Művelődési Ház, 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor u. 49., 

Hrsz: 387. 

hőszigetelése, nyílászáró csere. 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önrészt 

vállalja. 

 

A megvalósítás helyszíne:  

8226 Alsóörs, Óvoda u. 2., Hrsz: 519/1., valamint 

8226 Alsóörs, Endrődi Sándor u. 49., Hrsz: 387. 
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A projekt megnevezése: Alsóörs Község Önkormányzata fenntartásában működő 

Eötvös Károly Művelődési Ház, valamint Napraforgó Óvoda Alsóörs 

épületenergetikai fejlesztésének megvalósítása (hőszigetelés, nyílászáró 

csere) 

 

A beruházás teljes költsége:  

59.887.912 Ft + 27% ÁFA = 76.057.648 Ft 

 

A beruházás támogatási szempontból elismerhető költsége:  

50.904.725 Ft + 27% ÁFA = 64.649.001 Ft 

 

Az önkormányzati saját erő összege:  

8.983.187 Ft + 27% ÁFA = 11.408.647 Ft 

 

Az Önkormányzat a saját erő összegét a 2013. évi tartalék alapból 

biztosítja és azt költségvetésében elkülöníti. 

 

A KEOP forrásból igényelt támogatás összege:  

50.904.725 Ft + 27% ÁFA = 64.649.001 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 

 

 

16 /2013.(II. 12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Alsóörs Község 

Önkormányzata fenntartásában működő Eötvös Károly Művelődési Ház, valamint 

Napraforgó Óvoda Alsóörs villamos energia termelésének megvalósítása 

fotovoltaikus rendszerrel (napelem)” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást 

eredményesnek minősíti. 

 

A benyújtott 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:  

14.700.000 Ft + 27 % áfa, mindösszesen bruttó 18.669.000 Ft. 

 

A nyertes ajánlattevőt követő legkedvezőbb ajánlattevő a BRIX ENGIN KFT. 

(1143 Budapest, Gizella út 42-44.), nettó 16.168.200 Ft + 27 % áfa, 

mindösszesen bruttó 20.533.614 Ft összeggel. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 
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17 /2013.(II. 12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 27/2012.(II.17.) 

önkormányzati határozatát visszavonja és az Önkormányzat Parkfenntartási 

munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítésére és 

lebonyolítására háromtagú Bíráló Bizottságot hoz létre.  

A bíráló bizottság tagjai: 

- Dr. Hegedűs Tamás (jogi szakértelem) 

- Kovács Rózsa (pénzügyi és közbeszerzési szakértelem) 

- Pandur Ferenc (műszaki szakértelem) 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

3/2013.(II.28.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 
  18 /2013.(II. 28.) Önk. sz. határozat 

 

1./ Alsóörs Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése 

     - Térítési díjak 

 

 2./ A 9/2004.(VI.25.) a környezetvédelemről szóló rendelet módosítása 

 3./ Alsóörs Község Önkormányzatának a Nemzeti vagyonról szóló  

     rendelete 

 4./ Riviéra Kemping 2012. évi üzleti tapasztalatai 

     - 2013 évi javaslatok 

 5./ Al-Mawed Mustafa bérleti szerződés módosítási kérelme 

 6./ Balatonalmádi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó  

     Társulás 2012. évi költségvetés módosítás 

 7./ Bérleti ajánlatok az önkormányzat tulajdonában álló helyiségre 

 8./ Alsóörs község parkfenntartási munkálatai tárgyú közbeszerzési    

     eljárás nyertesének kiválasztása 

 9./ Központi orvosi ügyelet megállapodásának módosítása 

10./ Alsóörs településrendezési tervének 318 és 284/1 hrsz-u tömbjén  

     történő módosítása 

11./ Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása 

 

 

19 /2013.(II. 28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Napraforgó Óvodában 

igénybevett étkezésekért 2013. március 01 napjától a térítési díjak 

mértékét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

 

Megnevezés 2013. évi bruttó díj Ft-ban 

Óvodai étkezési térítési díj 470 

Iskolai ebéd 370 

Iskolai  3 x étkezés 560 

Kézilabdás ebéd 420 

Kézilabdás 3 x étkezés 610 

Kézilabdás 4 x étkezés 840 

Nyugdíjas ebéd (10 % kedv.) 600 

Vendég étkezők ebéd 650 

Szociális étkezés (kiszállítás +150 Ft) 650-220 tám. = 430+150 kiszáll.=580 
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Felkéri a Polgármestert  a szükséges intézkedés megtételére. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

20/2013.(II.28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház bérleti 

díjait 2013. március 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

              Megnevezés                 Br. Bérleti díj 

              Nagyterem                    4.700 Ft/óra 

              Nagy rendezvény              9.200 Ft/óra 

              Előtér                       2.200 Ft/óra 

              Teleház, könyvtár, játszóház használata ingyenes. 

 

A Képviselő-testület az alsóörsi civil és társadalmi szervezetek által 

történő igénybevétel esetén díjmentességet biztosít. Nem kulturális illetve 

üzleti célú igénybevétel esetén IKSZT munkatárs a meghatározott bérleti díj 

felett is megállapodást köthet. 

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

21/2013.II.28.) Önk. sz. határozat 

  

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sportcsarnok és 

szabadtéri sportpálya bérleti díjait 2013. március 1. napjával az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

 

Megnevezés 
2013. évi  

bérleti díjak 

Sportcsarnok 

bérleti díj helyi 

lakos részére 

3.200.-Ft/ó 

Sportcsarnok 

bérleti díj nem 

helyi lakos 

részére 

5.700.-Ft/ó 

Sportpálya 

használat 

(max. 2. óra) 

13.000.-

Ft/alkalom 

Sportpálya és 

öltöző épület 

használata 

19.500.-

Ft/alkalom 

 

 
Felkéri a Településműködtetés és Községgazdálkodási Szervezet vezetőjét a 

szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Pandur Ferenc 
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     intézményvezető 

 

Határidő: azonnal 

 

22/2013.(II.28.)Önk. sz. határozat  

 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati 

tulajdonában lévő Riviéra Kemping 2012. évi működéséről és a 2013. évi 

feladatokról szóló beszámolót tudomásul veszi. 

 

 

Felelős: Pandur Ferenc  

         intézményvezető 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

23/2013.(II.28.)Önk.sz.határozat  

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Strand 

II. Kapu melletti úgynevezett Nyugati Büfé bérletére 2011. február 18. 

napján kötött bérleti szerződést módosítsa jogutódlás címén, az üzlet új 

bérlője az Al-Mawed Mustafa  egyéni vállalkozó (8226 Alsóörs, Strand sétány 

18.). 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

          jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

24/2013.(II.28.)Önk.sz.határozat  

 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonalmádi Szociális 

és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének 

módosítását elfogja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

25/2013.(II.28.)Önk.sz.határozat  

 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alsóörsi strandon 

található delikátesz üzlethelyiség egy évre történő bérbeadásához a Hoops 

Donut Kft. részére bruttó 755.000,-Ft/év bérleti díj ellenében hozzájárul. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 
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Határidő: azonnal 

 

26 /2013.(II.28.) Önk. sz. határozat 

 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Alsóörs Község 

Önkormányzat Parkfenntartási munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítja, az eljárás nyertesként a Kertdoki Kft-t nevezi 

meg. (székhely: 8226 Alsóörs, Varga L. u. 1., képviseli: Stanka József).  

Az ajánlatban szereplő vállalkozói díj:  

I.rész nettó 6.096.768 Ft + 27 % Áfa 

II.rész nettó 5.600.567 Ft + 27 % Áfa 

III.rész nettó 1.410.015 Ft + 27 % Áfa 

Mindösszesen: nettó 13.107.350 Ft + 27 % Áfa 

A képviselő-testület felhatalmazza Pandur Ferenc intézményvezetőt a nyertes 

ajánlattevővel történő szerződéskötésre. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

     Pandur Ferenc int.vez. 

 

Határidő: azonnal 

 

27 /2013.(II.28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonalmádi Város 

Önkormányzatával, háziorvosi központi ügyelet közös szervezésére Alsóörs, 

Balatonfőkajár, Balatonkenese, Balatonvilágos, Csajág, Felsőörs, Küngös, 

Litér, Szentkirályszabadja és Királyszentistván települések 

önkormányzatával 2011. november l. napjától határozatlan időre kötött 

megállapodás Balatonvilágos Község részéről 2013. május 31. napjától 

történő felmondását, Papkeszi Község 2013. június l. napjától történő  

becsatlakozását elfogadja. Hozzájárul továbbá a megállapodás alábbi 

kiegészítéséhez: Amennyiben valamely önkormányzat nem biztosítja a 8. pont 

szerinti, vele szerződésben álló háziorvos részvételét az ügyeleti 

feladatok ellátásában, a támogatás mértéke 123,-Ft x lakos x hó, az orvos 

feladatellátásban részt nem vételétől számított hónap l. napjától. A 

megemelt támogatás összegét a központi ügyelet feladatainak ellátására kell 

fordítani. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

28 /2013.(II.28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete  megerősíti korábbi elvi 

döntését, miszerint elindítja településrendészeti eszközeinek (szerkezeti 

terv, szabályozási terv) részleges módosítását a 248/1. és 318 hrsz. 

tömbjére, különös tekintettel az ingatlanok átrendezéséből fakadó 

övezetváltozásokra. 

Mindezt egyszerűsített eljárás keretében teszi, mivel nincs egyéb érintett 

települési szervezet, így a lakossággal történő véleményeztetés, 

dokumentálás a helyi adottságoknak megfelelően a partnerségi egyeztetés 

szabályai szerint történik, teljes körű nyilvánosság előtt a helyi honlap 

felhasználásával. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  
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         polgármester 

 

Határidő: azonna 

 

 

29 /2013.(II.28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alsóörsi 

iskolába járó, 8. osztályos lány tanulók részére a méhnyakrák elleni 

védőoltás önrészeként fizetendő térítési díjból 20.000,-Ft-ot  átvállal. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

4/2013.(IV.18.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

 

30 / 2013.(IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Napirend: 

 

  

 1./ Kalász, Málnás, Hamvas Béla, Iklódy-Szabó János utcai    

     ingatlanok tulajdonosainak kérelme - Zárt ülés 

 2./ 2012 évi Gyermekvédelmi beszámoló  

 3./ Balatonalmádi Szociális Társulás - Társulási Megállapodás 

 4./ Alsóörs Község Önkormányzatának 2012 évi zárszámadási rendelete  

 5./ Alsóörs Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 

 6./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi      

     ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló    

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

 7./ Fejlesztési célú hitelfelvétel 

 8./ Önkormányzat közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 

 9./ Strandjegy árak megállapítása 

 10./ Strandi ügyek: - Zsebe Invest Kft. kérelme 

                    - Ifj. Kun Szilárd kérelme 

                    - Al-Mawed Mustafa kérelme 

 11./ Petri Krisztina profilmódosítási kérelme 

 12./ Óvodai intézményvezetői pályázat kiírása 

 13./ 8/2013.(III.29.)számú Belügy Minisztériumi pályázat 

 14./ Alsóörs Község Önkormányzata sporttal kapcsolatos részletes    

     feladatainak és kötelezettségeinek meghatározása 

 15./ Vis Maior pályázat5 

 16./ Közszolgálati tisztviselők 2013 évi teljesítmény céljainak    

     meghatározása 

 17./ Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli szervezetek részére  

 18./  A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések     

     módosítása 

 19./ Vegyes ügyek keretében 

 - Balatonfüredi Többcélú Társulás 2012. évi zárszámadás 

 - Balatonfüredi Többcélú Társulás 2014. évi koncepció 

 

 

31 /2013.(IV.18.) Önk. sz. határozat 
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Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalász, Málnás, Hamvas 

Béla, Iklódy-Szabó János utcai területen - azon ingatlantulajdonosoknak 

akik a közműfejlesztési hozzájárulást teljes egészében befizették - a 

közműfejlesztésre befizetett összeg utáni kedvezményt 2014. december 31-ig 

meghosszabbítja. 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

Határidő: azonnal   

 

 

 

32 /2013.(IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti feladatok 

ellátásának értékelését valamint a Balatonalmádi Szociális és 

Alapszolgáltatási Központ 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 

elfogadja. 

 

Felelős:  Hebling Zsolt 

      Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

33 /2013.(IV.18.) Önk. sz. határozat 

 
1. Alsóörs  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. december 

20-án létrehozott Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

társulási megállapodását (I-XI módosításaival együtt) 2013. június 30-én 

hatályon kívül helyezi . 

2. A társulási megállapodás felülvizsgálata és átalakítása során létrejövő 
– jogi személyiséggel rendelkező – Balatonalmádi Szociális Társulás – az 

előterjesztés 1.sz. mellékletét képező – megállapodását 2013. július 1. 

napjától jóváhagyja. 

3. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a társulási megállapodásban 

foglaltakat az Önkormányzatra vonatkozóan kötelező feltételként 

elfogadja, a Társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos 

költségek, pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja. 

4. Alsóörs Község Önkormányzatára jutó 2013. évi 160 eFt hozzájárulási 

összeg fedezetét a 2012. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.  

5. Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
a jogi személyiséggel rendelkező Társulás munkaszervezeti feladatait a 

Társulás székhelyének önkormányzati hivatala, a Balatonalmádi Közös 

Önkormányzati Hivatal lássa el.  

6. Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogi 

személyiséggel rendelkező Társulás társulási tanácsába tagként Hebling 

Zsolt polgármestert delegálja.  

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási 

megállapodást – a társult önkormányzatok, Alsóörs, Balatonfűzfő, 

Felsőörs, Királyszentistván, Litér és Szentkirályszabdja önkormányzata 

társulási megállapodást jóváhagyó határozata birtokában – aláírja. 

8. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulási 

megállapodást az aláírást követő 15 napon belül küldje meg a Veszprém 

Megyei Kormányhivatalnak. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester    

Hivatali felelős: Báró Béla jegyző 

Határidő:  határozat megküldése azonnal 

                 8.pont: aláírást követő 15. nap 
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34/ 2013.(IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a 

fenntartásában működő költségvetési intézmények 2014. évi koncepcióját 

jóváhagyja. Az összevont bevételi és kiadási főösszeg 635.343 eFt. Ezen 

belül: 

 

Alsóörs Község Önkormányzata 334.064 eFt 

Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 55.000 eFt 

Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet187.692 eFt 

Napraforgó Óvoda Alsóörs 58.587 eFt 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 
35 /2013.(IV.18.) Önk. sz. határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Alsóörs 

Község Önkormányzata fejlesztési célra 41.176.991 Ft összegű, naptári éven 

belüli lejáratú, támogatást megelőlegező hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-

től, az alábbiak szerint: 

1. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezete, 1004423 azonosító 
számú, Leader Kultúrparkok és központok kialakítása célterület 

megnevezésű elnyert pályázat, 41.176.991 Ft (támogatási összeg) 

 

Alsóörs Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő 

alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet 

saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és 

biztosítja. 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza a 

polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt.-vel. 

 

Egyéb jogi biztosítékként – csendes engedményezés keretében - felajánlja a 

1004423 azonosító számú, Leader Kultúrparkok és központok kialakítása 

célterület megnevezésű elnyert 41.176.991 Ft pályázati összeget. 

 

Alsóörs Község Önkormányzata a hitel fedezetéül az OTP Bankra engedményezi 

az átengedett gépjárműadóból, a helyi adókból és egyéb saját bevételeiből 

származó bevételeit. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

36 /2013.(IV.18.) Önk. sz. határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Alsóörs 

Község Önkormányzata fejlesztési célra 17.886.805 Ft összegű, naptári éven 

belüli lejáratú, támogatást megelőlegező hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-

től, az alábbiak szerint: 
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1. Új Széchenyi terv Környezet és Energia Operatív Program keretében 

benyújtott, Sportcsarnok villamos energia termelésének megvalósítása 

fotovoltaikus rendszerrel elnevezésű, KEOP-4.2.0/A/11-2011-0632 számú 

elnyert pályázat, 17.866.805 Ft (támogatási összeg) 

 

Alsóörs Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő 

alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet 

saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és 

biztosítja. 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza a 

polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt.-vel. 

 

Egyéb jogi biztosítékként – csendes engedményezés keretében - felajánlja a 

KEOP-4.2.0/A/11-2011-0632 számú Sportcsarnok villamos energia termelésének 

megvalósítása fotovoltaikus rendszerrel megnevezésű elnyert 17.866.805 Ft 

pályázati összeget. 

 

Alsóörs Község Önkormányzata a hitel fedezetéül az OTP Bankra engedményezi 

az átengedett gépjárműadóból, a helyi adókból és egyéb saját bevételeiből 

származó bevételeit. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

37  / 2013.(IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyongazdálkodásának az 

Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából 

Alsóörs Község Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 

tervét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Középtávú vagyongazdálkodási terv (2013-2018) 

 

1. Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős 

módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 

2. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez 

igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori 

társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges vagyon egységes 

elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos 

működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő 

használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló 

vagyontárgyak elidegenítése. 

3. Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait (létrehozás, bővítés, 

felújítás) a Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési 

rendelet határozza meg. 

4. Az önkormányzati vagyon hasznosításának módjai: 

a) A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 
b) Használatba-, bérbeadás 
c) Önkormányzati vagyontárggyal vállalkozói tevékenység 

folytatása. 

 

a) Vagyon értékesítése: 
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi 

értékbecsléssel megalapozva, nyilvános pályázati kiírás 
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alapján, a vagyonrendelet előírásai szerint a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell végezni. 

 

b) Bérbeadás útján történő hasznosítás: 
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek 

hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében lehetséges. 

Törekedni kell arra, hogy bérlet útján hasznosítható helyiség 

minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, ennek 

érdekében a folyamatos pályáztatás szükséges. 

 

c) Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás: 
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen 

vagyonnal vállalkozási tevékenység folytatható. Az 

önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem 

veszélyeztetheti. 

5.    A bérleti díjakat a piaci viszonyok figyelembevételével kell 

megállapítani. 

   

 

  Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: (2013-2023) 

 

1. A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapjául a középtávú 

vagyongazdálkodási terv szolgál. 

2. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkenés 
mellett szem előtt kell tartani, hogy az ne eredményezzen 

vagyonfelélést. 

3. A piaci helyzet ismeretében szükséges az értékesítendő és más módon 
hasznosítható vagyonelemek felülvizsgálata. 

4. Az önkormányzat számára kedvező, vagyongyarapodást eredményező 

pályázati lehetőségeket maximálisan ki kell használni. 

 

 

 

38 / 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat  

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonában lévő strandon alkalmazott 2013. évi strand jegyárakat az 

alábbiak szerint állapítja meg.  

 

 

 Megnevezés      díj Ft (bruttó) 

 

Felnőtt napi belépő         600 

 Gyerek,nyugdíjas napi belépő       450 

 Felnőtt belépő 16 óra után           450 

 Gyerek, nyugdíjas belépő 16 óra után           350 

 Felnőtt heti bérlet           3.000 

 Gyerek, nyugdíjas heti bérlet         2.200 

 Felnőtt idény bérlet          10.000 

 Gyerek, nyugdíjas idény bérlet         7.000 

 Felnőtt helyi lakos idény bérlet         2.000 

 Gyerek, nyugdíjas helyi lakos idény bérlet       1.000 

 Napi szekrény jegy             500 

 Hangos bemondás              500 

 Reklám közlése (Ft/3 alkalom)         3.500 

 

 Gyermekeknek a belépőt 4 éves kortól kell megváltani. 

 

A Képviselő-testület az Alsóörsön üdülőingatlannal rendelkezők részére 

ingatlanonként 2 db idény bérlet árának 50 %-os visszatérítését biztosítja, 

amennyiben a tulajdonosnak nincs helyi adótartozása. 
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Felelős: Pandur Ferenc  

         intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

39 / 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat  

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a strandi 

pavilonok bérleti díját 2013. évre a 2012. évi infláció mértékével azaz 5,7 

%-al megemeli. 

 

Felelős:  Hebling Zsolt  

polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

40 / 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat  

 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a strandi 

nyilvános WC felújításához, valamint a mederhomokozáshoz szükséges összeget 

az általános tartalékalapból biztosítja. 

 

Felelős:  Hebling Zsolt  

polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

41 / 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat  

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Zsebe 

Invest Kft. a strandon lévő 886.hrsz. melegkonyhás büfét albérletbe adja a 

Gasztrotikum Kft. részére.  

Az albérletbe adás időtartama 2013.04.30-2013.09.30. 

- A bérleti szerződésben meghatározottak szerint bérlő köteles az 

albérletbe adás időtartamára a 2013. évi bérleti díjat 130 %-al 

megemelt összegben megfizetni. 

- Az Önkormányzat felé albérlője magatartásáért bérbeadó tartozik 

felelősséggel. 

- A bérbeadónak az Önkormányzat felé tartozása nincs. 

 

 

 

 

2013. évi bérleti díj 694.200 Ft + 27 % Áfa, azaz 881.634 Ft. 

 

Felelős:  Hebling Zsolt  

polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

42 / 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Ifj. Kun 

Szilárd a Strand Sétány 14/a. szám alatt lévő „OLIVA” büfét a BIFRUCTUS 

Kft. részére albérletbe adja. 

Az albérletbe adás időtartama 2013.05.15-2013.09.30. 
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- Az Önkormányzat a bérlővel, valamint az albérlővel háromoldalú 

megállapodást köt, mely szerződésben meghatározottak szerint 

albérlő köteles az albérletbe adás időtartamára a 2013. évi 

bérleti díjat 130 %-al megemelt összegben megfizetni. 

- Az Önkormányzat felé albérlője magatartásáért bérbeadó tartozik 

felelősséggel. 

- A bérbeadónak az Önkormányzat felé tartozása nincs. 

 

2013. évi bérleti díj 850.211 Ft + 27 % Áfa, azaz 1.079.768 Ft. 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy ifj. Kun 

Szilárd a Strandsétány 14. sz. alatt található 3. sz. jelenleg üres 

pavilont raktározás céljából kibérelje. A bérleti díj 180.000 Ft + 27 % 

Áfa, azaz 228.600 Ft.  

 

 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évre eltekint a 

bérleti jog megváltás megfizetésétől.   

 

Felelős:  Hebling Zsolt 

           Polgármester 

Dr. Hegedüs Tamás 

 Jogi képviselő 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

43 / 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy  Kun 

Szilárd a Strand Sétány 16/a. szám alatt lévő „Jégbüfét” a BIFRUCTUS Kft. 

részére albérletbe adja. 

Az albérletbe adás időtartama 2013.05.15-2013.09.30. 

- Az Önkormányzat a bérlővel, valamint az albérlővel háromoldalú 

megállapodást köt, mely szerződésben meghatározottak szerint 

albérlő köteles az albérletbe adás időtartamára a 2013. évi 

bérleti díjat 130 %-al megemelt összegben megfizetni. 

- Az Önkormányzat felé albérlője magatartásáért bérbeadó tartozik 

felelősséggel. 

- A bérbeadónak az Önkormányzat felé tartozása nincs. 

 

2013. évi bérleti díj 648.850 Ft + 27 % Áfa, azaz 824.040 Ft. 

 

 

Felelős:  Hebling Zsolt 

           polgármester 

Dr. Hegedüs Tamás 

 jogi képviselő 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

44 / 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Al-Mawed Mustafa egyéni 

vállalkozó kérésére a bérleti jogot a 2012. évi feltételekkel 2013. évre 

meghosszabbítja. 

 

Felelős:  Hebling Zsolt  



 - 19 - 

Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

 

45 / 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Petri Krisztina 

bérlő profilmódosítási kérelméhez és engedélyezi, hogy a tulajdonát képező 

519/2/B/4 hrsz. alatt található üzlethelyiség a továbbiakban kávézó, 

cukrászda, fagyizó profillal üzemeljen. 

 

Felelős:  Hebling Zsolt  

Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

46 / 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 

Napraforgó Óvoda Alsóörs vezetői állására a 2012. évben kiírt óvodavezetői 

pályázat szempontjai alapján.  

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

 

 

 

47 / 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzata pályázatot nyújt be Belügyminisztérium 8/2013. 

(III:29.) BM rendelete alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő 

Sportcsarnok külső homlokzati és bejárati részének felújítására, továbbá 

sport célú eszközbeszerzésre 20 millió forint összegben. 

A 2013 évi költségvetésben sportra fordítandó összeg 15.297.000 Ft. 

 

Felkéri a Polgármestert és a TEMÜSZ vezetőjét a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

     Pandur Ferenc   

         intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

48 / 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Tárgy: Alsóörs Község Önkormányzata sporttal kapcsolatos részletes 

feladatainak és kötelezettségeinek meghatározása 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat a sporttal kapcsolatos részletes feladatairól és 

kötelezettségeiről, valamint a sport támogatásáról az alábbiakat tűzi ki. 
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I. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai és kötelezettségei: 

1) Az önkormányzat – figyelemmel a sport fejlesztési koncepciójára – a 

sporttal kapcsolatos feladatkörében 

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót és gondoskodik annak 
végrehajtásáról 

b) a helyi sportfejlesztési koncepció célkitűzéseivel összhangban 

együttműködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel 

c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket 
d) megteremti az általános iskolai testnevelés és sporttevékenység 

gyakorlásának feltételeit 

e) megteremti az óvodai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 

feltételeit 

f) a közoktatásról szóló törvényben meghatározottak szerint biztosítja 
az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez szükséges 

feltételeket. 

g) biztosítja a kézilabda utánpótlásközpont tanulóinak felkészülését, 

versenyeztetését  

2) Az 1) bekezdésben felsoroltakkal összefüggésben megvalósítandó sporttal 
kapcsolatos önkormányzati célkitűzéseket és feladatokat konkrétan és 

részletesen az önkormányzat sportkoncepciója tartalmazza. 

3) A helyi sportkoncepció megalkotása, felülvizsgálata és végrehajtása 

során kiemelt figyelmet kell fordítani 

a) az önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztésére 
b) az egészséges életmód és szabadidősport feltételeinek biztosítására 
c) a gyermek és ifjúsági sporttevékenység, az utánpótlás-nevelés, a 

családok, hátrányos helyzetűek és fogyatékosok sportjának 

támogatására 

d) iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenység feltételeinek 

javítására 

e) az iskolai testedzés feltételeinek megteremtésére, a diáksporttal 

kapcsolatos feladatok meghatározására és segítésére 

f) a meglévő helyi sportlétesítmények kihasználtságának biztosítására. 
 

II. Együttműködés a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel 

1) Az önkormányzat a község sportéletének fenntartásában és fejlesztésében 
szorosan együttműködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel 

2) Az 1) bekezdésben említett szervezetek tevékenységét az önkormányzat 

sportcélra elkülönített pénzeszközeiből együttműködési megállapodás 

alapján támogathatja. 

3) A támogatásban részesülő sportszervezetek a támogatás összegéről és 

annak felhasználásáról a támogatási megállapodásban foglaltak szerint 

kötelesek az önkormányzat felé elszámolni. 

4) A sporttal foglalkozó helyi szervezetek önkormányzati támogatására 

fordítható keretösszeg (továbbiakban: sportcélú támogatás) évente a 

költségvetési rendeletben kerül meghatározásra. 

 

 

III. A sportlétesítmények fenntartása, működtetése 

1) A helyi szabadidős sporttevékenység és versenysport folytatásához 

sportlétesítményként áll rendelkezésre a 

- a Vízöntő utcai füves focipálya, 

- az önkormányzati (Endrődi u.-i) tornaterme  

- Orgona u-i sportpályák 

- Strandi homokos kézilabdapályák 

- íjász lőtér (Amfiteátrum) 

2) A felsorolt létesítményeket az Önkormányzat üzemelteti. 
3) Az önkormányzat a sportlétesítmények fenntartásához, állagmegóvásához és 

működéséhez, fejlesztéséhez szükséges fedezetet az éves költségvetésében 

– anyagi erőforrásaihoz mérten – biztosítja. 

 

IV. Az iskolai testnevelés és sporttevékenység feltételeinek biztosítása 
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1) Az önkormányzat gondoskodik az iskolákban folyó sporttevékenységhez és 
az iskolai sportkörök működéséhez szükséges személyi és tárgyi 

feltételek biztosításáról. 

2) Az iskolák – testnevelési alapfeladataik ellátásán túlmenően – részt 

vesznek a helyi sportszervezetek utánpótlás nevelésében és ennek 

érdekében együttműködnek velük a tanórán kívüli sporttevékenység 

szervezésében. 

3) Az általános iskola mint az ország legeredményesebb kézilabda utánpótlás 
bázisa biztosítja az országhatáron belülről és a határokon túlról érkező 

fiatalok versenyeztetését, tehetségük kibontakoztatását.   

 

V. A sporttevékenység irányítása 

1) A jogszabályokban és e határozatban meghatározott önkormányzati 

sportfeladatokkal kapcsolatos hatásköröket az önkormányzat képviselő-

testülete gyakorolja. 

2) A sporttal kapcsolatos önkormányzati döntés előkészítő, szervező, 

végrehajtó operatív teendőket az alpolgármester látja el, igényelve 

hozzá a sporttal foglalkozó szakemberek és szervezetek szakmai 

segítségét is. 

 

VII. A sporttevékenység finanszírozása 

1) Az önkormányzat az éves költségvetési rendeletében – sporttevékenységet 
segítő – sportcélú támogatásra évente ilyen céllal betervezett összeget 

biztosít. 

2) Az iskolákban folyó tanórán kívüli sporttevékenység pénzügyi feltételeit 
az önkormányzat az intézmények költségvetésében biztosítja  

3)  
Határidő. Azonnal 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Báró Béla jegyző 

 

 

49 / 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete vis maior támogatási igényt 

nyújt be a Templom u. 14. és 8/2 hrsz.-ú ingatlanokon keletkezett 

útsüllyedés, pince- és partfal omlás helyreállítási költségeire. Az 

előzetes helyszíni vizsgálatok jegyzőkönyveiben rögzített megállapodások és 

az elkészített szakértői nyilatkozat alapján a helyreállítási költség 

21.477.538.-Ft. A vis maior támogatási igény 15.034.276.-Ft. 

A szükséges önerő mértéke 6.443.262.-Ft, melyet az általános tartalékalap 

terhére biztosít. 

 

Felkéri a Polgármestert és a TEMÜSZ vezetőjét a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester  

         Pandur Ferenc 

         intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

50 / 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

 

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Hebling Zsolt 

polgármester előterjesztését a közszolgálati tisztviselők 2013. évi 

teljesítmény-követelményeinek alapját képező kiemelt célokról és az alábbi 

határozatot hozta: 
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1.) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt  

    céljait a határozat melléklete szerint  elfogadja. 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri Alsóörs Község Önkormányzata     

    Jegyzőjét, hogy a közszolgálati tisztviselők 2013. évi egyéni 

    teljesítmény követelményeit határozza meg.  

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző  

              

Határidő: 2012. május 15. 

 

51 / 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr.Bardóczi Miklós 

háziorvos részére 600.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben 

pénzeszköz átadás címén betervezett összegből. 

A támogatási összeg kifizetése 2 egyenlő részben történik az alábbi 

ütemezés szerint. 

 

I. részlet: július 30-ig, 

II. részlet: október 30-ig. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: július 30. ill. október 30. 

 

 

52 / 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr.Primász Krisztina  

fogszakorvos részére 160.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben 

pénzeszköz átadás címén betervezett összegből. 

A támogatási összeg kifizetése 2 egyenlő részben történik az alábbi 

ütemezés szerint. 

 

I. részlet: július 30-ig, 

II. részlet: október 30-ig. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: július 30. ill. október 30. 

 

 

53 / 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a H-Budapest Kft (1112 

Budapest, Neszmélyi Köz l.) által Alsóörsön szervezett XIV. Harley-Davidson 

Openroad Fest keretében megrendezésre kerülő motoros találkozót 19.000 eFt-

tal támogatja a költségvetésben pénzeszköz átadás címen betervezett 

összegből.  

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: 2013. június 12. 
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54 / 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Öböl TV Kft 2013. évi 

Kommunikációs Együttműködési Program megvalósításához, valamint +l magazin 

műsor elkészítéséhez 1.070  eFt-tal támogatást nyújt a költségvetésben 

pénzeszköz átadás címen betervezett összegből.  

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: 2013. október 20. 

 

55 / 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pannon Várszínház részére 

3.000 eFt  támogatást nyújt a költségvetésben pénzeszköz átadás címen 

betervezett összegből.  

 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         Polgármester 

 

Határidő: 2013. október 20. 

 

 

 

56 / 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sportegyesület részére 

7.300 eFt  támogatást nyújt a költségvetésben pénzeszköz átadás címen 

betervezett összegből.  

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         Polgármester 

 

Határidő: 2013. október 20. 

 

 

 

57 / 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Katolikus Egyház  részére 

2013. évben 470.000,-Ft  támogatást nyújt a költségvetésben pénzeszköz 

átadás címen betervezett összegből. 

A támogatási összeg kifizetése 2 részletben történik az alábbi ütemezés 

szerint: 

I. részlet: július 30-ig, 

II. részlet: október 30-ig. 

 

 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 
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         polgármester          

Határidő: 2013. július 30. illetve október 30. 

 

 

 

 

58/ 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sirály Nyugdíjas 

Egyesület részére 2013. évben 260.000,-Ft  támogatást nyújt a 

költségvetésben pénzeszköz átadás címen betervezett összegből. 

A támogatási összeg kifizetése 2 részletben történik az alábbi ütemezés 

szerint: 

I. részlet: július 30-ig, 

II. részlet: október 30-ig. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester  

 

Határidő: 2013. július 30. illetve október 30. 

 

 

 

59/ 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vöröskereszt Szervezet 

részére 2013. évben 130.000,-Ft támogatást nyújt a költségvetésben 

pénzeszköz átadás címen betervezett összegből. 

A támogatási összeg kifizetése 2 részletben történik az alábbi ütemezés 

szerint: 

I. részlet: július 30-ig, 

II. részlet: október 30-ig. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester  

 

 

Határidő: 2013. július 30. illetve október 30 

 

 

60/ 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Alsóörsi Nyugdíjas 

Polgári Egyesület részére 2013. évben 240.000,-Ft  támogatást nyújt a 

költségvetésben pénzeszköz átadás címen betervezett összegből. 

A támogatási összeg kifizetése 2 részletben történik az alábbi ütemezés 

szerint: 

I. részlet: július 30-ig, 

II. részlet: október 30-ig. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester  
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Határidő: 2013. július 30. illetve október 30. 

 

61/ 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőrség részére 2013. 

évben 150.000,-Ft  támogatást nyújt a költségvetésben pénzeszköz átadás 

címen betervezett összegből. 

Fenti összeg abban az esetben folyósítható támogatott részére, amennyiben 

2011. évről elszámol. 

A támogatási összeg kifizetése 2 részletben történik az alábbi ütemezés 

szerint: 

I. részlet: július 30-ig, 

II. részlet: október 30-ig. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester  

 

Határidő: 2013. július 30. illetve október 30. 

 

 

62/ 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csere-hegyi Kilátó 

Alapítvány részére 2013. évben 450.000,-Ft  támogatást nyújt a 

költségvetésben pénzeszköz átadás címen betervezett összegből.  

Fenti összeg abban az esetben folyósítható támogatott részére, amennyiben a 

2011.évben kapott támogatásról elszámol. A Képviselő-testület hozzájárul, 

hogy a 2013 évben kapott támogatást támogatott folyószámláján tartalékolja, 

későbbi felújítás céljára, azonban az összeg rendelkezésre állásáról 

bizonylatot bemutatni köteles. 

A támogatási összeg kifizetése 2 részletben történik az alábbi ütemezés 

szerint: 

I. részlet: július 30-ig, 

II. részlet: október 30-ig. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: 2013. július 30. illetve október 30. 

 

 

63/ 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rák ellen az emberért 

alapítvány (1093 Budapest, Mátyás utca 18.) részére 2013. évben 200.000,-Ft  

támogatást nyújt a költségvetésben pénzeszköz átadás címen betervezett 

összegből. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester  

Határidő: 2013. Július 31. 
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64/ 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisboldog-asszony Caritas 

Csoport részére 2013. évben 55.000,-Ft  támogatást nyújt a költségvetésben 

pénzeszköz átadás címen betervezett összegből. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester  

Határidő: 2013. Július 31. 

 

 

65/ 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15.000,-Ft összegű 

támogatást biztosít Lovas Egyesület részére a költségvetésben pénzeszköz 

átadás címen betervezett összegből. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester  

Határidő: 2013. Július 31. 

 

 

 

66/ 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 35.000,-Ft összegű 

támogatást biztosít a Reformkori Hagyományőrző Társaság részére a 

költségvetésben pénzeszköz átadás címen betervezett összegből. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester  

Határidő: 2013. Július 31. 

 

 

 

 

67/ 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 25.000,-Ft összegű 

támogatást biztosít a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére a 

költségvetésben pénzeszköz átadás címen betervezett összegből. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester  

Határidő: 2013. december 31. 

 

 

 

 

68/ 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 30.000,-Ft összegű 

támogatást biztosít a Balatoni Futár BT részére a kiadvány megjelentetési 

költségeihez a költségvetésben pénzeszköz átadás címen betervezett 

összegből. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 
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Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester  

Határidő: 2013. szeptember 30 

. 

 

 

 

 

69/ 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80.000,-Ft összegű 

támogatást biztosít a Csipkeműhely részére  a költségvetésben pénzeszköz 

átadás címen betervezett összegből. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester  

Határidő: 2013. december 31. 

 

 

 

 

70/ 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000,-Ft összegű 

támogatást biztosít a Balatonfüred városért Közalapítvány Kuratóriuma 

részére könyvsorozat kiadásához  a költségvetésben pénzeszköz átadás címen 

betervezett összegből. 

Felkéri a polgármestert  a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester  

Határidő: 2013. szeptember 30. 

 

 

71/ 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 70.000,-Ft összegű 

támogatást biztosít az Öregfiúk futballkör  részére az év végi focitorna 

megrendezéséhez a költségvetésben pénzeszköz átadás címen betervezett 

összegből. 

 

Felkéri a polgármestert  a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester  

Határidő: 2013. december 30. 

 

72/ 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10.000,-Ft összegű 

támogatást biztosít a Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány részére a 

költségvetésben pénzeszköz átadás címen betervezett összegből. 

Fenti összeg abban az esetben folyósítható támogatott részére, amennyiben 

2012. évről elszámol. 

 

Felkéri a polgármestert  a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester  
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Határidő: 2013. szeptember 30. 

 

 

73/ 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 40.000,-Ft összegű 

támogatást biztosít a Veszprém Megyei Mentőszervezet 04-es Alapítvány 

részére a költségvetésben pénzeszköz átadás címen betervezett összegből. 

 

Felkéri a polgármestert  a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester  

Határidő: 2013. szeptember 30. 

 

 

 

74/ 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 40.000,-Ft összegű 

támogatást biztosít a Vetési Albert Gimnázium Diákjaiért Alapítvány részére 

a költségvetésben pénzeszköz átadás címen betervezett összegből. 

Felkéri a polgármestert  a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester  

Határidő: 2013. szeptember 30. 

 

 

75/ 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

14. §-ában foglaltaknak megfelelően  

 

1. megváltoztatja az alsóörsi, jelenleg Marx Károly utca, Úttörő utca 
közterületek elnevezését; 

2. a Bajcsy-Zsilinszki Endre utca illetve a Frankel Leó utca 

vonatkozásában a közterület elnevezéséről beszerzi a Magyar 

Tudományos Akadémia állásfoglalását. 

3.  felkéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a soron következő 

testületi ülésre tegyék meg javaslataikat az új utcanevekkel 

kapcsolatosan. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő:  következő képviselő-testületi ülés 

 

 

76/ 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüredi Többcélú 

Társulás 2012. évi zárszámadását   elfogadja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         Polgármester 

 

77/ 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 
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Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüredi Többcélú 

Társulás 2014. évi koncepcióját elfogadja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

 

 

 

 

78/ 2013. (IV.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonalmádi Szociális 

Alapszolgáltató Központ 2012. évi beszámolóját elfogadja.  

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

 

5/2013.(V.15.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

       

 

79 / 2013.(V.15.) Önk. sz. határozat 

 

Napirend: 

 

1./ Vis maior pályázat 

2./ 8/2013. (III.29.) BM rendelet keretében benyújtott pályázat 

  

 

 

80 /2013 (V.15.) számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vis 

maior tartalék terhére támogatási igényt nyújt be a 

Belügyminisztériumhoz. 

A káresemény megnevezése: út, pince-partfal, földcsuszamlás 

helyreállítása 

A káresemény helye: 8226 Alsóörs, Templom utca (hrsz. 14)  

 

A káresemény forrásösszetétele: 

          Adatok Ft-ban 

Megnevezés 2013. év % 

Saját forrás 

(biztosítási összeg 

nélkül) Ft 

 

6.481.382 Ft 30 

Biztosító kártérítése 

Ft 

 

0 0 

Egyéb forrás Ft 

 

0 0 

Vis maior igény Ft 

 

15.123.223 Ft 70 

Források összesen Ft 

 

21.604.605 Ft 100 
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- A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett 

összköltsége 21.604.605 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 2013. évi költségvetésében 

biztosítja. 

- A testület nyilatkozik arról, hogy vállalja a károsodott 

ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés 

benyújtására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

81 /2013 (V.15.) számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Belügyminisztérium 8/2013. (III.29.) BM rendelet 3. pontja (5-6. §) 

alapján pályázatot nyújt be az Önkormányzat tulajdonában lévő 

Sportcsarnok külső homlokzati és bejárati részének felújítására és 

sport célú eszközbeszerzésre, bruttó 19.876.271 Ft összegben. 

 

A pályázat 100 %-ban támogatott, tekintettel arra, hogy Alsóörs 

Község Önkormányzata nem részesült adósságkonszolidációban. A 

képviselő-testület által a költségvetésben biztosított önerő így „0” 

Ft. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6/2013.(V.23.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

 

82 / 2013.(V.23.) Önk. sz. határozat 

 

Napirend: 

  

 1./ Beszámoló a község 2012. évi közbiztonsági helyzetéről. 

 2./ Petri Krisztina bérleti jog eladási kérelme   

 3./ Dobrosi-Sey Patrícia Diána profilmódosítási kérelme 

 4./ Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-  

kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása. 

 5./ Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület ügyei 

 6./ Szakmai Program 
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 7./ Balatonfüredi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 

     módosítása 

 8./ Strandi ügyek: - hírlapüzlet bérleti szerződése 

                    - Madacska Istvánné kérelme 

 9./ Zárt ülés: Ferenczy Réka és Göncz Tamás lakáscélú támogatás 

                iránti kérelme      

 10./ Strand és Kemping bejárás 

 

 

 

 

83 /2013 (V.23.) számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Alsóörs Község 2012. évi Közbiztonsági Helyzetéről szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

Határidő: azonnal 

 

84 /2013 (V.23.) számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonalmádi 

Rendőrkapitányság részére 100.000 Ft támogatást nyújt 

eszközbeszerzésre a költségvetésben pénzeszköz átadás címen 

betervezett összegből.  

 

Felelős: Hebling Zsolt 

     polgármester 

Határidő: 2013. július 30. 

 

 

 

85 /2013 (V.23.) számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 

Petri Krisztina bérlő az Alsóörs Község Faluközpontban lévő 

519/2/B/4 hrsz. alatt található üzlethelyiség (melynek jelenlegi 

besorolása: kávézó, cukrászda, fagyizó) bérleti jogát eladja, 

Dobrosy-Sey Patrícia Diána egyéni vállalkozó részére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

86 /2013 (V.23.) számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 

Dobrosy-Sey Patrícia Diána bérlő az Alsóörs Község Faluközpontban 

lévő 519/2/B/4 hrsz. alatt található üzlethelyiség (melynek 
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jelenlegi besorolása: kávézó, cukrászda, fagyizó) a későbbiekben 

Nemzeti Dohányboltként üzemeltesse. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

87 /2013 (V.23.) számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának a Társulási Tanács 

12/2013 (IV.26.) ÉBRSZHK-TT határozatával kezdeményezett módosításait 

elfogadja.  

Ezzel egy időben az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 

Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okirata 

hatályát veszti. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

az elfogadó határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a 

Társulásnak megküldje.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alapító 

Okirat és a Társulási Megállapodás helyébe lépő, a módosításokat 

tartalmazó egységes szerkezetű Társulási Megállapodást aláírja. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

88 /2013 (V.23.) számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 

szállásadók és turisztikai szolgáltatók Alsóörs község honlapjáról 

történő levételéhez, valamint az önkormányzati webportálon 

átlinkeléssel biztosítja a desztinációs turisztikai TDM IT 

rendszerhez való közvetlen hozzáférést abban az esetben, ha a 

Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület a Képviselő-testületnek 

bemutatott szobafoglalási rendszert bevezeti. 

 

Felkéri a TDM szervezetet, hogy a szállásadókat tájékoztassa az új 

korszerű foglalási rendszerhez kapcsolódás lehetőségéről. 

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a honlapon az átlinkelési 

lehetőségről.  

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         Polgármester 

Határidő: 2013.06.15.  
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89 /2013 (V.23.) számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

2013. évi Szociális Étkeztetés Szakmai Programját elfogadja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         Polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

 

 

90 /2013 (V.23.) számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

a Balatonfüred Szociális Alapellátási Központ, mint költségvetési 

szerv a Balatonfüredi Többcélú Társulás fenntartásába kerüljön 2013. 

július l. napjától. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított Társulási 

Megállapodást aláírja. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

91 /2013 (V.23.) számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Magyar Lapterjesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak bérbe adja 

az Alsóörsi Strand főbejáratánál lévő 1. sz. hírlap üzlet 

megjelölésű pavilont 2013. május 15. napjától kezdődően 201. január 

hó 15. napjáig, meghatározott időtartamra.  

A bérleti jogáért 270.000 Ft +Áfa = 342.900 Ft (azaz: 

Háromszáznegyvenkettőezer-kilencszáz forint) egyszeri 

használatbavételi díjat köteles fizetni. 

A bérleti díjat a bérleti szerződés időtartamára vonatkozóan 210.859 

Ft+ Áfa = 267.791 Ft (azaz: Kettőszázhatvanhétezer-

hétszázkilencvenegy forint) összegben határozzák meg. 

A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az éves bérleti díjat két 

egyenlő részletben, tárgyév július hó 20. napjáig, illetve augusztus 

hó 10. napjáig a Bérbeadó által kiadott számla alapján Bérbeadónak 

megfizeti. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         Polgármester 
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Hatáidő: azonnal 

 

92 /2013 (V.23.) számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Madacska Istvánné albérletbe adja az általa bérelt üzletet, ha 

megfelel a 11/1997.(X.17.) sz. önkormányzati rendeletben foglalt 

előírásoknak. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         Polgármester 

Határidő:azonnal 

 

 

93 /2013 (V.23.) számú önkormányzati határozat 

 

 

Alsóörs Község Önkormányzat képviselő-testülete Ferenczy réka /sz.: 

Ferenczy Réka, Veszprém, 1986.05.08., an.: Széles Erzsébet, személyi 

azonosító száma: 2 860508 1004., adóazonosító jele: 8435910881/ és Göncz 

Tamás / sz.: Göncz Tamás, Zirc, 1986.02.18., an.: Porga Ilona Anna/., 

személyi azonosító száma: 1 860218 7152., adóazonosító jele: 8435120120/ 

Alsóörs, Csokonai u. 15. szám alatti lakosok részére az önerőből első 

lakástulajdont szerzők önkormányzati támogatásáról szóló Alsóörs Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009.(V.29.) sz. rendelete alapján 

300.000,-Ft egyszeri, vissza nem térítendő támogatást, illetve 700.000,-Ft 

egyszeri kamatmentes kölcsönt nyújt. 

 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

    Polgármester 

 

    Báró Béla  

    Jegyő 

 

Határidő: azonnal 

 

7/2013.(VI.26.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

 

 

  94 /2013.(VI. 27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés 

napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

 

Napirend: 

1./ A temető használatának és a temetkezési tevékenységek helyi 

szabályozásáról szóló 5/2007.(VI.27.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

2./ Alsóörs Község nemzeti vagyonáról szóló 6/2013.(III.01.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 
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3./ Döntés a Balaton Best Card térségi turisztikai kártyarendszerhez 

való csatlakozásról. 

 

 

 

 

 95/2013.(VI. 27.) Önk. sz. határozat 

 

 

 

1./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 

KDOP-2.21/D-11-2011-0001 számú „Balaton Best Nonprofit Kft. (térségi 

TDMSz) tevékenységeinek fejlesztése” című pályázat megvalósítását 

625 eFt-al a 2014. évi költségvetés terhére. 

 

2./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik 

a Balaton Best Card (röviden: BBC) térségi turisztikai 

kártyatendszerhez. 

 

3./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

Településműködtetés vezetőjét, hogy július 15-től a strandokon a 

belépőjegy árából a BBC kártya tulajdonosoknak az alábbi 

kedvezményeket biztosítsa: 

 

- Teljes árú belépő  600,- Ft helyett  450,-Ft 

- Gyermek, nyugdíja  450,- Ft helyett  350,-Ft 

 

 

 

Határidő: azonnal 

 

8/2013.(VII.04.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

 

96/2013.(VII.04.)Önk. sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés 

napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Napirend: 

 3./ Málnás utcai lakók kérelme 

 1./ Általános Iskola 2013. évi pénzeszköz átadása 

 2./ Helyi Esélyegyenlőségi Terv elfogadása 

 4./ Lovas Község Önkormányzat kérelme 

 5./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2013. évi      

     költségvetésének módosítása 

 6./ Szegfű utca és környéke rendezési tervének módosítása 

 7./ Vegyes Ügyek: Baksa Sándor és  Molnár Ferenc kérelme 

 

97/2013.(VII. 04.)Önk. sz.határozat 
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Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Málnás utcai 

ingatlantulajdonosok önerős útportalanítására vonatkozó kérelmét 

támogatja és ahhoz a beruházás költség 50 %-ának beérkezése esetén 

1.490.185,-Ft+Áfa, mindösszesen bruttó 1.892.535,-Ft, az 

Önkormányzat a beruházás további 50 %-át költségvetésében – az 

útportalanításra betervezett összegből - biztosítja. A helyi közutak 

létesítéséről, korszerűsítéséről, karbantartásáról és 

üzemeltetéséről szóló 8/2010.(IV.02.)sz. Önk. Rendelet szerinti 

szerződések aláírása és az önrész rendelkezésre állása után a 

megvalósításra a Magyar Aszfalt Kft.-vel 2.980.370,-Ft + Áfa összegű 

vállalkozási szerződést köt.  

 

A Málnás és Iklódy Szabó utca közvilágítási lámpaoszlopok 

kiépítésére árajánlat alapján 2.560.000,-Ft+Áfa, mindösszesen bruttó 

3.251.200,-Ft összeget biztosít, a kivitelezéssel a Bér-Gép-Szer 

Kft.-t és Vérti Rezső villanyszerelő egyéni vállalkozót bízza meg. A 

fejlesztések finanszírozására a költségvetési forrást az 

útportalanításra a 2013. évi költségvetés beruházási költséghelyén, 

a közvilágítás megvalósítására a tartalékalap terhére biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 

felhatalmazza a vállalkozási szerződések aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  polgármester 

         Pandur Ferenc  intézményvezető 

 

Határidő: 2013. augusztus 31.  

 

98 /2013.(VII.4.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

az Endrődi Sándor Református Általános Iskola bútorvásárlási 

kérelmét 1.200.000,-Ft-al jóváhagyja. A beszerzésre a tartalékalap 

nyújt fedezetet. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: 2013. augusztus 31. 

 

99 /2013.(VII.4.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda Utánpótlás 

Központ 2012. évi költségvetésének teljesítését elfogadja, 2013. évi 

működésének fenntartására és finanszírozására a költségvetésében 

32.029.783 Ft-ot biztosít. A 2013. évi pénzeszköz átadás feltételeit 

a Pénzeszköz Átadási Megállapodás tartalmazza. 

Felhatalmazza polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 
100/2013.(VII.4.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

kezdeményezi az Endrődi Sándor Református Általános Iskola Igazgató 

Tanácsának összehívását 2013. augusztus 31-i határidőig. 
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Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: 2013. augusztus 31. 

 

 

101/2013.(VII.4.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

2013. évi Helyi Esélyegyenlőségi Programot elfogadja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

102/2013.(VII.4.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Lovas Község Önkormányzat Lovasi Napok rendezvénysorozatát a 

tartalékalap terhére 100.000,-Ft-al támogatja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

 

 

103/2013.(VII.4.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Balatonalmádi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

feladatait ellátó Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

2013. évi költségvetésének módosítását elfogadja.  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester  

Határidő: azonnal  

 

 

 

104/2013.(VII.4.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.tv. 

7.§.-ának (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, 2013. július 

15-i hatállyal Alsóörs Község Településszerkezeti tervét a 

következők szerint módosítja: 

 

1. Módosítások: 

   Alsóörs Község Településszerkezeti terve az e határozat 

mellékletét képező és a jegyzőkönyvhöz csatolt, 2013. július 15-i 

keltezésű SZT Településszerkezeti terv módosítás – Részlet jelű 

tervlapon foglaltaknak megfelelően módosul a Szegfű utca (307/1,276 

hrsz)-Lóki utca (240 hrsz) – Füredi út (864 hrsz) – Mihálkovics 

Sétány (379 hrsz) által határolt telektömbben.  
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Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

105/2013.(VII.4.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Molnár Ferenc alsóörsi lakos részére az Önkormányzat részéről a 

tartalékalap terhére 2013. évre 100.000,-Ft-ot biztosít Magyar 

Nemzeti Íjászválogatott edzéseinek látogatásához.  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő:  folyamatos  

 

 

 

106/2013.(VII.4.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Baksa Sándor alsóörsi lakos részére a tartalékalap terhére 100.000,-

Ft támogatást nyújt a támfal újraépítésének költségeihez. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

  

9/2013.(VIII.08.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

 

107/2013.(VIII.08.)Önk. sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés 

napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

Napirend: 

 

 1./ Zárt ülés: Óvodavezetői pályázatok elbírálása 

 2./ Napraforgó Óvoda 2012-2013. évi nevelési évének pedagógiai    

     munkájáról szóló beszámoló 

 3./ Napraforgó Óvoda csoportlétszám túllépésének fenntartói      

     engedélyezése 

 4./ 9/2004.(VI.25.) Önkormányzati Rendelet módosítása 

 5./ 7/2005.(XI.11.) Önkormányzati Rendelet módosítása 

 6./ Az Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének     

     módosítása 

 7./ Az Önkormányzat és intézményei 2013. évi I. félévi beszámolója 

 8./ Az Önkormányzat törzskönyvi adatainak módosítása 

 9./ Dr.Kinyó Sándorné és Kinyó F. Tamás kérelme 
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 10./Strandi bérlők kérelme 

 11./ Helyi értéktár létrehozása 

 

108/2013.(VIII.08.)Önk. sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig terjedő időszakra 

megbízza Csiszárné Huszár Juditot a Napraforgó Óvoda Alsóörs (8226 

Alsóörs, Óvoda u. 2.) óvodavezetői feladatainak ellátásával. A 

Képviselő-testület az óvodavezető illetményét a Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény, a 138/1992. (X. 8.) 

Korm. rendelet, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben, valamint a 

vonatkozó jogszabályok alapján állapítja meg. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

109/2013.(VIII.08.)Önk. sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 

hogy a Napraforgó Óvoda 2012/2013. nevelési évének pedagógiai 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester  

 

110/2013.(VIII.08.)Önk. sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete, mint fenntartó 

– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 3. melléklet II. 7-

8. pontja alapján – az alsóörsi Napraforgó Óvodába felvehető, 

törvényben meghatározott maximális, csoportonként 25 fős 

gyermeklétszám 20%-os átlépését a 2013-2014-es oktatási évre 

engedélyezi. 

 
A fenntartói engedély értelmében az intézmény két csoportjába 

felvehető maximális gyereklétszám 30-30 fő azzal, hogy az 

intézményvezető az egyes csoportok szervezése során a csoportszobák 

befogadóképességére köteles tekintettel lenni. 

 

Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

          Csiszárné Huszár Judit intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

111/2013.(VIII.08.)Önk. sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és 

intézményei 2013. I. félévi beszámolóját az alábbi teljesítési 

összegekkel jóváhagyja. 
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adatok eFt-ban 

 A B C 

 Megnevezés Bevétel Kiadás 

1 Önkormányzat 193499 177773 

2 Alsóörsi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

24403 23899 

3 Alsóörsi 

Településműködtetési és 

Községgazdálkodási 

Szervezet 

65589 63581 

4 Napraforgó Óvoda 

Alsóörs 

26150 25629 

5 Összesen 309641 290882 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

112/2013.(VIII.08.)Önk. sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alsóörs Község 

Önkormányzat törzskönyvi adatainak módosítását a mellékelt adatlap 

alapján 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 

 

113/2013.(VIII.08.)Önk. sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr.Kinyó Sándorné 

Ferenczy Erika, valamint Kinyó Ferenczy Tamás útburkolással 

kapcsolatos megkeresésére tájékoztatja a kérelmezőket, hogy az 

Önkormányzat útépítéssel kapcsolatos rendelete tartalmazza, hogy 

amennyiben az útépítéshez szükséges önerő (50 %) az érintett 

lakosság részéről rendelkezésre áll, úgy az Önkormányzat az 

útépítést megvalósíthatja. Tájékoztatja továbbá hogy a helyi 

adórendelet értelmében az útépítésre fordított összeg a helyi adóból 

levonható. 

Kéri a településműködtetési szervezet vezetőjét, hogy a kérelemben 

szereplő út burkolásának költségeit illetően három ajánlatot 

szerezzen be. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Pandur Ferenc intézményvezető 

Határidő: 2013. szeptember 15. 

 

114/2013.(VIII.08.)Önk. sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

strandi bérlők bérleti díj mérséklésére vonatkozó kérelmét 

elutasítja. 
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Felelős: Hebling Zsolt 

 

 

115/2013.(VII.04.)Önk. sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

helyi értéktár létrehozásáról szóló előterjesztést és az alábbi 

döntést hozta: 

 

1 .Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 

a „Helyi értéktár” létrehozását. 

2 .Képviselő-testület elrendeli, hogy a soron következő rendes 

ülésre kerüljön előterjesztés a helyi értéktár bizottság 

megalakítására, működési szabályainak megállapítására vonatkozóan 

3 .Képviselő-testület döntését a Veszprém Megyei Közgyűlés 

elnökének meg kell küldeni. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: 2013. szeptember 11. 

 

 

10/2013.(IX.26.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

 

 

116/2013.(IX.26.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés 

napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Napirend: 

  

1./ A Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás          

     2013. évi költségvetés I. félévi teljesítése 

 2./ Csatlakozás BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázathoz 

 3./ Tanévkezdési támogatás 

 4./ Vízmű területtel kapcsolatos megállapodás 

 5./ Dobrosi-Sey Patrícia üzlethelyiség bővítési kérelme 

 6./ NAVAKER-HUNGARY KFT. bérleti jog átruházás iránti kérelme 

 7./ Ifj. Kun Szilárd bérleti jog megvásárlás iránti kérelme 

 8./ Komlóska Község Önkormányzat támogatási kérelme 

 9./ 149/38 hrsz.-u; és a 149/3 hrsz.-u, valamint a 155 hrsz.-u    

     ingatlan részek értékesítése 

10./ Vegyes ügyek keretében 

- Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék        

Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsának kérelme 

 - Veres László támfalépítési kérelme 

 - Ófalu élelmiszer ellátása 

     - Közalapítvány pályázata Leader Zenei udvar 
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     - Zsebe Zoltán kérelme 

- Aljegyzői pályázat kiírása 

- Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodás  

1.számú módosításának jóváhagyása      

11./ Zárt ülés  

 (Református Általános Iskola tájékoztatás) 

 

 

 

117/2013.(IX.26.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonalmádi 

Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2013. évi 

költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

118/2013.(IX.26.) Önk.sz.határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi 

Erőforrások Minisztérium által 2014. évre meghirdetett Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázathoz való 

csatlakozást határozza el,  a pályázati feltételek szerint a 

pályázatot kiírja. 

Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására 

és felkéri a jegyzőt a pályázat kiírásával és a pályázatok 

elbírálásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Báró Béla jegyző 

 

Határidő: 2013. október 11. 

 

 

119/2013.(IX.26.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Endrődi Sándor 

Református Általános Iskola és Kézilabda Utánpótlás Központba  

2013-2014. oktatási évre beiratkozott valamennyi diákja részére a 

tankönyvet ingyenesen biztosítja.  

 

A Képviselő-testület a közép- és felsőfokú oktatásban résztvevő 

alsóörsi illetékességű diákok támogatásáról - 2013. október 31-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 illetve 2013. október 31. 
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120/2013.(IX.26.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

az Önkormányzat tulajdonát képező Alsóörs 0115 hrsz-ú ingatlanon 

található, DRV ZRT. Tulajdonát képező irodaépületet használatba 

veszi 10.000 Ft+Áfa összegért. Felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás aláírására, valamint az érintett terület és környezete 

állapotfelméréssel kapcsolatos munkálatok egyeztetésére.  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal  

 

121/2013.(IX.26.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Dobrosy-Sely Patrícia üzlet bővítési kérelmét (8226 Alsóörs, Endrődi 

Sándor u. 24/A, hrsz: 519/2/B/4.) az alábbi feltételekkel támogatja: 

- Kivitelezés és beépített anyagok tekintetében 

egyeztetési kötelezettsége van az Önkormányzattal. 

- A beépített anyagok az Önkormányzat tulajdonába 

kerülnek. 

- A bérleti díj alapja a jelenlegi bérleti időszak alatt 

nem emelkedik, azt követően azonban az új szerződés 

megkötésekor a megnövekedett alapterület képezi a 

fizetendő bérleti díj alapját.  

 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

122/2013.(IX.26.) Önk.sz.határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testülete NAVAKER HUNGARY KFT 

(6753 Szeged, Körös sor 17.) bérlő kérelmére a 11/1997 (X. 17.) 

rendelet 4. § alapján hozzájárul az Alsóörs Strand „Játék 

Armada”elnevezésű  ruházati üzlet, lábbeli– és bőráruüzlet, óra-és 

ékszerüzlet, sportszerbolt, játékáruk üzlete, bútor, lakberendezés, 

háztartási felszerelés, világítástechnika és hangszerüzlet, 

egyébiparcikk üzlet profilú  9. számú pavilon bérleti jogának 

átadásához Paralel Gépész Stúdió Kft. (2045 Törökbálint, Depó I. 

épület).) részére. 

A bérleti időszak: 2013. október 1. – 2017. október 31. 

A bérleti jog megváltás összege: 247.820 Ft + Áfa 

 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 
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Határidő: azonnal 

 

 
123/2013.(IX.26.) Önk.sz.határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testülete NAVAKER HUNGARY KFT 

(6753 Szeged, Körös sor 17.) bérlő kérelmére a 11/1997 (X. 17.) 

rendelet 4. § alapján hozzájárul az Alsóörs Strand „Ajándékbolt” 

elnevezésű sportszerbolt, játékáruk üzlete, egyébiparcikk üzlet 

profilú. 13. pavilon bérleti jogának átadásához Paralel Gépész 

Stúdió Kft. (2045 Törökbálint, Depó I. épület) részére. 

A bérleti időszak: 2013. október 1. – 2017. október 31. 

A bérleti jog megváltás összege: 385.523 Ft + Áfa 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

Határidő: azonnal 

124/2013.(IX.26.) Önk.sz.határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testülete hozzájárul, hogy 

ifj.Kun Szilárd a Strand Sétány 14. sz. alatt található 

üzlethelyiséget bérbe vegye, a bérleti díjat két részletben fizesse 

meg: 604.000 Ft+Áfa szerződéskötéskor, 604.000 Ft+Áfa összeget 2014. 

július 20-ig. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő:  

 

125/2013.(IX.26.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom által kezdeményezett, 

„Engesztelő Kápolna építése” beruházást támogatni kívánja: 

- az Engesztelő Kápolna építésének támogatását jelképező l db 

30x40x50 cm-es faragott terméskő felajánlásával, valamint 

-  az Életfa Kárpát-medence Összefogás kezdeményezését megismerve 

úgy határoz, hogy az Önkormányzat a Nemzet egységének 

megvalósításához egy marék földet adományoz 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a faragott terméskövet elkészíttesse, valamint az egy marék 

földet Komlóska Község Önkormányzatának címére eljuttassa. (Komlóska 

Község Önkormányzata 3937 Komlóska, Rákóczi út 27.) 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

126/2013.(IX.26.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési 

Önkormányzati Társulás Tanácsa KEOP-1.1.1/C/13 pályázat 
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megvalósítását támogatja. Az Önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-

0010 pályázathoz ezúton igazolja, hogy az általa illetve kijelölt 

közszolgáltatója által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához 

nyújtott, és a Megvalósíthatósági Tanulmányban feltüntetett adatok, 

információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a Megvalósíthatósági 

Tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri és elfogadja.  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő:   azonnal 

 

 

127/2013.(IX.26.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

Veress László Napsugár utcai támfalépítési kérelmét támogatja. A 

támfal építéshez az általános tartalékalap terhére 150.000 Ft 

támogatást biztosít. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő:   2013. október 31. 

 

 

128/2013.(IX.26.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

levelet intéz az Észak-Balatoni zRt. Elnökének a „felső bolt” 

üzemeltetésének tárgyában, melyben tolmácsolja a falu lakosságának 

kérelmét. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a 

jegyzőt, hogy kezdeményezzen személyes egyeztetést az üzlet 

üzemeltetésének további sorsáról, az ellátás folyamatosságának 

biztosításáról. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

     Báró Béla jegyző 

Határidő:   azonnal 

 

 

129/2013.(IX.26.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Zsebe 

Zoltán bérlő a strand első felében lévő partfal megbontására 

vonatkozó kérelmét nem támogatja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

          

130/2013.(IX.26.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

pályázatot ír ki Aljegyzői állás betöltésére.  

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

     Báró Béla jegyző 

Határidő: azonnal 
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131/2013.(IX.26.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodásának 1. számú 

módosításához. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

132/2013. (IV.26.) Önk.sz.határozat 

 

 

Alsóörs Község Képviselő-testületet felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az elhangzottakról levélben tájékoztassa a Református Püspök 

Urat, Esperes Urat, Presbitereket, Tiszteletes Urat. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

 

133/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés 

napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Napirend: 

 

1./ A 9/2005(XII.16.) a helyi adókról szóló Önkormányzati rendelet    

     módosítása  

     

 2./ 2014. évi Belső Ellenőrzési Terv 

 3./ Belső ellenőrzési jelentés 

 4./ Alsóörs Község Önkormányzata és Intézményei 2014. évi 

koncepciója 

 5./ Alsóörs Község Önkormányzata III. negyedéves beszámolója 

 6./ Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak     

     jóváhagyása 

 7./ A Veszprém Megyei Mentőszervezet 04 Alapítvány kérelme 

 8./ Miskey János kérelme 

 9./ A Somlyó hegyi Kilátó felújítása 

10./ Holocauszt Év Pályázat 

11./ Helyi Értéktár Bizottság megalakítása 

12./ Tanévkezdési támogatás 

13./ A HÉSZ módosítása 

14./ Vegyes ügyek 

 - Szociális étkeztetés szakmai programra pályázat benyújtása 

- Háziorvosi központi ügyelettel közös ellátásról szóló  

megállapodás módosítása 
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- Református Általános Iskola előirányzat módosítás 

- Feladat ellátási szerződés Lovas Község Önkormányzatával 

óvodai ellátásra 

- Balatonalmádi Rendőrkapitányság kérelme 

 - 149/38 és 155 hrsz. ingatlan rész értékesítése 

- Önkormányzati telek értékesítése – pályázat kiírása 

 

15./ Zárt ülés 

- napirendi pont Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat  

- Református Egyház vezetéséhez benyújtott felvetések ügye 

    

 

134/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

és intézményei 2014. évi belső ellenőrzési tervét, valamint 2013-

2017. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét jóváhagyja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

135/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

és intézményei 2013. évi belső ellenőrzési jelentését jóváhagyja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

136/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a 

fenntartásában működő költségvetési intézmények 2014. évi 

koncepcióját jóváhagyja. Az összevont bevételi és kiadási főösszeg 

540.009 eFt. Ezen belül: 

 

Alsóörs Község Önkormányzata 245.289 eFt 

Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 49.158 eFt 

Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet

 176.216 eFt 

Napraforgó Óvoda Alsóörs 70.046 eFt 

 

Fenti összegek nem tartalmazzák az intézmények irányítószervi 

finanszírozását a halmozódás elkerülése érdekében. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

137/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

és intézményei 2013. III. negyedévi beszámolóját az alábbi 

teljesítési összegekkel jóváhagyja. 
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adatok eFt-ban 

 A B C 

 Megnevezés Bevétel Kiadás 

1 Alsóörs Község Önkormányzata 332.556 240.266 

2 Alsóörsi Közös Önkormányzati 

Hivatal 

39.627 39.262 

3 Alsóörsi Településműködtetési 

és Községgazdálkodási 

Szervezet 

137.718 137.388 

4 Napraforgó Óvoda Alsóörs 40.072 39.546 

5 Összesen 549.973 456.462 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

 

138/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Oktatási Főosztálya által készített Balatonfüredi 

járásra meghatározott kötelező felvételt biztosító általános iskolák 

besorolását megismerte, azt jóváhagyja. 

A tankötelezettek nyilvántartása alapján Alsóörs településen 

lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 

halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek 

nincs. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

139/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Veszprém Megyei Mentőszervezet 04 Alapítvány részére 30.000 Forint 

támogatást biztosít újraélesztő készülés beszerzéséhez. A pénzeszköz 

átadás fedezetét az általános tartalék alap terhére biztosítja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő:2013. december 15. 

 

140/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Miskey János, 8226 Alsóörs Hegyalja u. 24. (1417 hrsz) lakos 

kérelmét támogatja. Az 1430 négyzetméter alapterületű ingatlan 

belterületbe vonásához hozzájárul, azzal a feltétellel, hogy a 

felmerülő költségeket a tulajdonosnak kell megfizetnie. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Báró Béla jegyző          

Határidő:azonnal 
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141/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a „Somlyó 

2002” Erdőbirtokossági társulást, hogy pályázatot nyújtson be az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti 

létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet alapján a 0129/5 

hrsz. számon található életveszélyes állapotban lévő Somlyó hegyi 

kilátó felújítására. A pályázat elkészítéséhez szükséges 

tervdokumentációk költségéből bruttó 500.000 Ft-ot a pályázat 

elbírálásáig megelőlegez. 

 

Felelős: Pandur Ferenc intézményvezető 

Határidő: 15 napon belül 

 

142/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

pályázatot nyújt be a „Magyar Holokauszt Emlékév-2014” programjainak 

támogatása céljából. A pályázat 100 %-os támogatottságú. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Báró Béla jegyző         

Határidő:azonnal 

 

143/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

megalakítja a Helyi Értéktár Bizottságot. A Bizottság tagjainak 

javasolja Albrecht Sándort, Tarnai Viktóriát és Gaál Dezsőt.  

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintett személyeket kérje 

fel a Bizottságban való tisztség betöltésére. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester          

Határidő:azonnal 

 

144/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a középfokú 

képzésben résztvevő azon alsóörsi illetékességű 33 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, valamint a 

felsőfokú tanulmányokat végző 25 fő alsóörsi illetékességű diák 
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részére 20.000 Ft/fő iskolakezdési támogatást nyújt a 

költségvetésben betervezett összeg terhére. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

Határidő: 2013. november 30. 

145/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

elfogadja a 61/2012.(IV.26.)Önk. számú határozat kiegészítését az 

alábbiak szerint: 

 

1. Alsóörsi Református Lelkészi Hivatal területén (7. hrsz), az 

építési hely korrekciója a fejlesztési elképzelések 

megvalósíthatóságának érdekében.  

2. Grósz József Attila kérelmének figyelembevételével a 83. hrsz 

ingatlanra vonatkozóan a Szabályozási terv korrigálása a 

tényleges földhivatali adatok figyelembevételével. 

3. A Felsőmáli út területén a belterületbe ékelődött mezőgazdasági 
terület tervezett belterületbe vonása, és a településrendezési 

tervek módosítása, annak érdekében, hogy a területen üdülési célú 

építmények elhelyezhetők legyenek. (1542, 1543, 1545, 1546, 1548, 

1549, 1499, 1500 hrsz)  

4. Csécs István kérelmének figyelembevételével a településrendezési 
eszközök módosítása, annak érdekében, hogy a településszerkezetbe 

illeszkedő telekalakítás lehetővé váljon a 763. hrsz-ú telken.  

5. A Balaton-parti ingatlanok átfogó rendezése érdekében a 

településrendezési eszközök módosítása a 866- és 882 hrsz-ú 

ingatlanok a Balaton és a vasútterület által határolt tömbben.      

A területen a turisztikai vonzerő élénkítése céljából átfogó 

építészeti koncepció megvalósítását is lehetővé tevő szabályozás 

módosítása a településfejlesztési koncepcióval összhangban. 

6. A szabályozási terv korrekciója a Vadrózsa u torkolatánál, annak 
érdekében, hogy a településszövetbe ékelődött térbővülten 

különböző fejlesztések megvalósulhassanak.  

7. Nagy Zsolt és több tulajdonos kérelmének figyelembevételével a 

településrendezési eszközök módosítása a Kermencs területén.       

Az Önkormányzat a tervezett közterület kialakítást annak 

rendkívül költséges volta miatt nem tudta megvalósítani, miközben 

a kiváló termőhelyi adottságú terület további szabdalása sem 

indokolt.       A településrendezési eszközökben szabályozott, de 

természetben ki nem épített közlekedési terület megszüntetése, 

annak érdekében, hogy a területeken a mezőgazdasági termelés 

folytatódhasson.  

8. A polgármesteri hivatal tömbjében a (563/3, 560 és 568/4 hrsz-ú 
telkek) településrendezési eszközök módosítása annak érdekében, 

hogy a településszerkezetbe illeszkedő fejlesztés 

megvalósulhasson. 

9. Csokonai utcai telektulajdonosok megvásárolnák a 862. hrsz-ú 

telek  egy részét, s azt a saját telkeikhez csatolnák.(A kérelem 

településrendezési feltételeinek megteremtése)  

10.May János utca főút felé eső részén kijelölt 25 m-es szabályozási   
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   szélesség 12 méteresre  csökkentése, mellyel elkerülhető az 

érintett 

   épületek kisajátítása és bontása, egyúttal megoldható a jelenleg  

   szűk keresztmetszetű közterület szélesítése. 

11.Alsóörs-Felsőörs-Veszprém kerékpárút településrendezési tervbe  

   építése. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester          

Határidő:azonnal 

 

146/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Helyi Építési Szabályzat módosítását elfogadja az alábbiak szerint: 

A HÉSZ jelenlegi módosítása nem jár jelentős környezeti hatással: 

- A módosítások minden esetben kis területre terjednek ki (a 

legtöbb esetben pontszerűek), így helyi jelentőségűek. 

- A módosítások kis mértékűek (legtöbbször korrekció jellegűek), 

a beépítés intenzitása csak elenyésző mértében nő, vagy 

egyáltalán nem változik. 

- Az esetleges paraméterváltozások a felsőbb szintű jogszabályban 

meghatározott mértéket nem lépik túl (pl. vízpart-

rehabilitációs tanulmányterv), azokkal összhangban készül. 

- A módosítások már hasznosított (beépített, vagy kertes 

mezőgazdasági) területeket érintenek, azok kialakult jellegét, 

szerkezetét nem módosítja. 

- A módosítások nem érintenek erdőterületeket, védett természeti 

területeket, ökológiai folyosót stb. 

- A belterületbe vonás, beépítésre szánt terület kijelölés által 

nem történik olyan jellegű és mértékű változás a 

területhasználatban, mely jelentősen megváltoztatná vagy 

veszélyeztetné a környezetet, s emberi egészséget. (A biológiai 

aktivitás értéke várhatóan nem fog csökkenni). 

- A módosítások nem érintenek környezeti problémákkal terhelt 

területeket. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester          

Határidő:azonnal 

147/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

alábbi partnerségi tervet elfogadja.  

 

Partnerségi terv: 
 

Alsóörsi Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 
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(továbbiakban: tartalmi rendelet) 29. §-a alapján a következőképpen 

dönt a partnerségi egyeztetés szabályairól: 

 

1. Az egyeztetésben résztvevő partnerek köre(a tartalmi rendeletben 

9. mellékletében meghatározottakon túl): 

 a) Alsóörs község teljes lakossága, 

 b) MÁV Zrt.,  

 c) Veszprém Megyei Közgyűlés, 

 d) Balatonfüred Város Építéshatósága,  

 e) Magyar Közút NZrt.Veszprém Megyei Igazgatósága 

 f) Közúti Koordinációs Központ 

 g) A módosításban érintett ingatlantulajdonosok 

 

2. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei: 

 a) Alsóörs Község Önkormányzata a partnerek tájékoztatásának 

elősegítésére a község honlapján (www.alsoors.hu) külön 

tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során  keletkező 

dokumentációk egységes megjelentethetősége érdekében. 

 b) A településrendezési eszköz kidolgozása előtt a 

Polgármester/Jegyző felhívást tesz közzé a honlap főoldalán, és a 

helyi újságban. 

 c) A Polgármester levélben is értesíti az 1. b)-f) partnereket a 

módosításról,  részletesen bemutatva a módosítás célját és 

hatását. 

d) A levél és a közzétett tájékoztató alapján a partnerek a 

tájékoztatóban meghatározott határidőig írásos észrevételeket 

tehetnek Alsóörs Községi Önkormányzat címére (8226 Alsóörs, Ady 

Endre u. 7.) küldött postai, vagy a honlapon megadott e-mail 

címre küldött elektronikus levélben. 

 e) A településrendezési eszköz elfogadása előtt minimum 30 nappal 

a kész terv elektronikus változata a községi honlapon, a 

nyomtatott változata a Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján közzétételre kerül. 

 

3. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklásának módja, a 

dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje: 

 a) A valamennyi beérkező véleményt megküldi a településrendezési 

eszköz készítésével megbízott tervezőnek (Város-Teampannon 

 Kft.), aki szakmai javaslatot készít. 

 b) A tervezői szakmai javaslata alapján a Polgármester/Főépítész 

valamennyi érdemi  észrevételre reagál, melyben külön megindokolja 

az el nem fogadott véleményekre  adott válaszát.  

c) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolását 

tartalmazó táblázat a 2. a)  pontban meghatározott tárhelyen 

közzétételre kerül. 

d) Az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített 

táblázatot az ügy aktájában  lefűzve meg kell őrizni. 

 

4. Az elfogadott településrendezési eszköz nyilvánosságát 

biztosító intézkedések: 

 

 a) Az elfogadott településszerkezeti terv és helyi építési 

szabályzat a hatálybalépését követő 10 napon belül teljes 

terjedelmében közzétételre kerül a honlap településrendezési 

eszközöket  tartalmazó rovatában. 
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148/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete szükségesnek látja a 

szociális étkeztetés keretében történő étel kiszállítás szolgáltatás 

fejlesztését, ezért pályázatot nyújt be a 103/2013.(XI.8.)VM. 

rendelet alapján. 

Sikeres pályázat esetén a különösen a téli időszakban nehezen 

megközelíthető helyeken élő külterületi  rászoruló idős lakosok is 

igénybe tudják venni a szociális ékeztetés kiszállítását. 

A Képviselő-testület a költségvetés terhére biztosítja a pályázattal 

összefüggő egyéb költségek viselését. 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

         Pandur Ferenc TEMÜSZ vezető 

Határidő: 2013. november 25. 

 

149/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 

Szociális étkeztetés 2013. évi szakmai programját. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

150/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi 

központi ügyelet közös szervezésére Alsóörs, Balatonfőkajár, 

Balatonfűzfő, Balatonkenese, Csajág, Felsőörs, Királyszentistván, 

Küngös, Litér, Papkeszi és Szentkirályszabadja települések 

önkormányzatával 2013. június 1. napjától határozatlan időre kötött 

megállapodás 1. számú módosítását 2013. november 30-i hatállyal – az 

előterjesztés mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosítást 

aláírja. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

151/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda Utánpótlás 

Központ költségvetési főösszegének 88.109.783 forintról 93.390.783 

forintra történő módosításához hozzájárul, valamint az iskola 

részére 2 (kettő) darab interaktív tábla (komplett) beszerzését 

1.400.000 forint összeghatárig jóváhagyja. Amennyiben a két 

interaktív tábla értéke nem éri el a fenti összeget,  úgy a 

fennmaradó részt számítástechnikai eszközök beszerzésére 

fordíthatja.  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
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Határidő: azonnal 

 

152/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy aláírja Lovas Község Önkormányzatával az óvodai 

feladat ellátási szerződést.  

 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

153/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt hogy a 

84/2013.(V.23.)Önk. sz. határozatát módosítja.  Az eszköz 

beszerzésre nyújtott 100.000 forint összegű támogatás felhasználható 

túlóra kifizetésére is.  

 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester          

Határidő: azonnal 

 

 

 

154/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 149/38 

hrsz-u 2487 m2 nagyságú beépítetlen terület értékesítéséhez a 

hivatalos értékbecslésben szereplő 3000 Ft/m2 áron az Alsóörsért 

Közalapítvány részére 4 évi részletfizetéssel.  

A Magyar Államot a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 

14.§.(2)bekezdése alapján elővásárlási jog illeti meg.  

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester          

Határidő: azonnal 

 

 

155/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 155 

hrsz-ú 242 m2 területű beépítetlen területből 110 m2 értékesítésre 

kerüljön a hivatalos értékbecslésben szereplő 3000 Ft/m2 áron az 

Alsóörsért Közalapítvány részére 4 évi részletfizetéssel.  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester          

Határidő: azonnal 

 

 

156/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az 

Alsóörs 988/16 hrsz-ú 10300 m2 alapterületű beépítetlen vállalkozói 

vagyon részét képező ingatlan nyilvános értékesítéséhez. 
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Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlant hivatalos értékbecslővel 

becsültesse fel. Hozzájárul, hogy megfelelő ajánlat esetén a Nemzeti 

Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§. (2) bekezdése alapján 

felajánlja a Magyar Állam javára. 

 

A beérkezett pályázatokat a soron következő testületi ülésen bírálja 

el az összességében legkedvezőbb ajánlat kiválasztásával. Az 

ajánlati ár nem lehet kevesebb az értékbecslésben szereplő 

összegnél. 

A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy érvényes ajánlat 

esetén is a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa. 

Felkéri a polgármestert a HÉSZ szerinti telekalakítással kapcsolatos 

eljárás lebonyolítására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Pályázat beadási határidő: 2013. december 14. 

Döntési határidő: a következő Képviselő-testületi ülés 

 

 

 

157/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra 

beérkezett „A” típusú pályázatok elbírálása alapján  

 

  Tihanyi Andrea részére havi 6.000 Forint támogatást állapít 

meg. 

   

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntéséről a pályázót értesítse, és a 

további szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Báró Béla 

     jegyző 

Határidő:2013. december 14. 

 

 

158/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra 

beérkezett „A” típusú pályázatok elbírálása alapján  

 

  Tóth Zsolt részére havi 5.000 Forint támogatást állapít meg. 

   

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntéséről a pályázót értesítse, és a 

további szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Felelős: Báró Béla 

     jegyző 

Határidő:2013. december 14. 
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159/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi Bursa 

Hungarica felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „A” típusú 

pályázatok elbírálása alapján  

 

 Zsille Vanessa részére havi 4.000 Forint támogatást állapít 

meg. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntéséről a pályázót értesítse, és a 

további szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Felelős: Báró Béla 

     jegyző 

Határidő:2013. december 14. 

 

 

160/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi Bursa 

Hungarica felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „A” típusú 

pályázatok elbírálása alapján  

 

 Juhász Rebeka részére havi  5.000 Forint támogatást állapít 

meg. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntéséről a pályázót értesítse, és a 

további szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Felelős: Báró Béla 

     jegyző 

Határidő:2013. december 14. 

 

 

161/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi Bursa 

Hungarica felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „A” típusú 

pályázatok elbírálása alapján támogatásban részesíti: 

 

 Ríz Dániel részére havi   4.000 Forint támogatást állapít meg. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntéséről a pályázót értesítse, és a 

további szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Felelős: Báró Béla 

     jegyző 

Határidő:2013. december 14. 

 

 

162/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 
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Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi Bursa 

Hungarica felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „A” típusú 

pályázatok elbírálása alapján  

 

 Deli Kitti részére havi  5.000 Forint támogatást állapít meg. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntéséről a pályázót értesítse, és a 

további szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Felelős: Báró Béla 

     jegyző 

Határidő:2013. december 14. 

 

 

 

163/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi Bursa 

Hungarica felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „A” típusú 

pályázatok elbírálása alapján  

 

 Meszes Ferenc részére havi  5.000 Forint támogatást állapít 

meg. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntéséről a pályázót értesítse, és a 

további szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Felelős: Báró Béla 

     jegyző 

Határidő:2013. december 14. 

 

 

164/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi Bursa 

Hungarica felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „A” típusú 

pályázatok elbírálása alapján  

 

 Both Ambrus részére havi   5.000 Forint támogatást állapít meg. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntéséről a pályázót értesítse, és a 

további szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Báró Béla 

     jegyző 

Határidő:2013. december 14. 

 

 

165/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi Bursa 

Hungarica felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „A” típusú 

pályázatok elbírálása alapján  
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 Ríz Nikolett részére havi  2.500 Forint támogatást állapít meg. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntéséről a pályázót értesítse, és a 

további szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Felelős: Báró Béla 

     jegyző 

Határidő:2013. december 14. 

 

 

166/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi Bursa 

Hungarica felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „B” típusú 

pályázatok elbírálása alapján  

 

 Riz Richárd részére havi 2.500 Forint támogatást állapít meg. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntéséről a pályázót értesítse, és a 

további szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Felelős: Báró Béla 

     jegyző 

Határidő:2013. december 14. 

 

 

167/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi Bursa 

Hungarica felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „B” típusú 

pályázatok elbírálása alapján az alábbi pályázókat támogatásban 

részesíti: 

 

 Riz Richárd     2.500,-Ft/hó 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntéséről a pályázót értesítse, és a 

további szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Felelős: Báró Béla 

     jegyző 

Határidő:2013. december 14. 

 

168/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi Bursa 

Hungarica felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „A” típusú 

pályázatok elbírálása alapján az alábbi pályázókat támogatásban 

részesíti: 

 

Név:        Támogatás összege Ft/hó 

Riz Nikolett       2.500,- 

Zsille Vanessa       4.000,- 

Riz Dániel        4.000,- 
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Tóth Zsolt        5.000,- 

Juhász Rebeka       5.000,- 

Deli Kitti        5.000,- 

Meszes Ferenc       5.000,- 

Both Ambrus       5.000,- 

Tihanyi Andrea       6.000,- 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntéséről a pályázókat értesítse, és a 

további szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Felelős: Báró Béla 

     jegyző 

Határidő:2013. december 14. 

 

169/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a Református Egyházvezetéssel tárgyalásokat 

folytasson arról, amennyiben Rásky Miklós tiszteletes szolgálati 

viszonya helyben megszűnik, az iskolában igazgató helyettesként 

dolgozó felesége részére a tanév végéig tartó személyi juttatások  

költségének   biztosításáról.  

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

 

170/2013.(XI.21.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 

az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1./ Katasztrófavédelem tájékoztatása a település 

veszélyeztetettségéről 

2./ Rendőrségi közbiztonsági konzultációs fórum 

3./ Beszámoló a 2013. évi tevékenységről 

4./ 2014. évi tervek, elképzelések 

5./ Kérdések, észrevételek 

 

 

171/2013.(XII.17.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés 

napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

 

Napirend: 

 

1./ Első lakáshoz jutók támogatása – zárt ülés – 

2./ Ápolási díj felülvizsgálata – zárt ülés – 



 - 60 - 

3./ Vízi sportpálya létesítése a strandon – zárt ülés - 

 

4./ A 988/16. hrsz-ú ingatlan értékesítésére érkezett ajánlatok 

    elbírálása 

5./ A Delikátes üzlet bérleti jogának meghirdetése 

6./ Veszprém - Felsőörs - Alsóörs kerékpárút pályázat, nyomvonal 

    meghatározása 

7./ Mohos Attila Strand sétány 6. szám alatti „Domi Büfé” 

    üzemeltetőjének kérelme 

8./ Katolikus Egyház kérelme 

9./ Dr. Kinyó Sándorné kérelme 

10./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi 

 ellátásokról s az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 

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

11./ A környezetvédelemről 9/2004.(VI.25.) sz. rendelet módosítása  

12./ A családi események szolgáltatási díjairól 4/2009. (III.13.) 

sz. 

     rendelet módosítása 

13./ Vegyes tulajdonú vízi közművek üzemeltetési szerződése 

14./ Tájékoztató a lakóhely környezeti állapotáról  

15./ Beszámoló a kistérség tevékenységéről 

 

Vegyes ügyek: 

16./ Tájékoztató temetkezési kérelemmel kapcsolatba 

 

Zárt ülés: 

17./ Református Egyház ügye 

 

172/2013.(XII.17.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő testülete Wolf Ádám 

/sz.:Budapest, 1976.04.02., an.: Thuróczy Henriette / és Wolfné 

Zsebők Júlia /sz.: Zsebők Júlia  Veszprém, 1980.02.23.; an.: 

Magyarossy Julianna/ Alsóörs, Barátság u. 7.  szám alatti lakosok 

részére az önerőből első lakástulajdont szerzők önkormányzati 

támogatásáról szóló Alsóörs Község Önkormányzata 

Képviselőtestületének 7/1992.(XII.291) sz. rendelete alapján    

                               

          300.000  Ft. egyszeri, vissza nem térítendő támogatást 

nyújt. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés 

megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Báró Béla jegyző 

Határidő: 2013.december 31. 
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173/2013.(XII.17.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Vida 

Márió /sz.:Veszprém, 1989.08.13., an.: Fejes Györgyi / és Kiss 

Ramóna /sz.: Kiss Ramóna, Várpalota, 1988.08.24..; an.: Haász 

Ibolya/ Alsóörs, Kisloki út.14. szám alatti lakosok támogatási 

kérelmét leveszi napirendről. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Báró Béla jegyző 

                

Határidő: azonnal 

 

174/2013.(XII.17.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bóka Krisztina 

Alsóörs, Endrődi Sándor utca 33. szám alatti lakos részére 2013. 

december 01-től az ápolási díj továbbfolyósítását 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 

három hónapnál hosszabb időtartamban otthoni ápolást igényel. A 

jogosultságot az Önkormányzat két évente felülvizsgálja. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükségek intézkedés 

megtételére. 

  

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Báró Béla jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

175/2013.(XII.17.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását 

adja a REKORD HELIOSZ Bt. vízi sportpálya létesítéséhez. A telepítés 

és a bérleti díj részleteinek egyeztetésére felhatalmazza a 

polgármestert és az intézményvezetőt.  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

        Pandur Ferenc intézményvezető 

Határidő: folyamatos 

 

176/2013.(XII.17.) Önk.sz.határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

MÁOK Kft. (1078 Budapest, István u. 11. mfszt. l., cégjegyzékszám: 

Cg. 01-09-674078, adószám: 12396218-2-42) pályázatát elfogadja, 

melyet az Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete által 

meghirdetett 1/1 részben tulajdonát képező 988/16 hrsz.-ú 10300 m2 

térmértékű, beépítetlen, különleges besorolású területre nyújtott 
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be, nettó 5.000 Ft, azaz Ötezer forint/m2. Felhatalmazza a 

polgármestert a további szükséges intézkedések és egyeztetések 

megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

177/2013.(XII.17.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képező Alsóörs 

Sirály Park 3/B sz. 886 hrsz. alatt található DELIKATESS üzlet 

bérleti jogát, az ajánlható minimális összeg Bruttó 750 eFt/év. A 

megjelenés helye Alsóörs Község honlapja. 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

Határidő: azonnal 

 

178/2013.(XII.17.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

tervezett kerékpárút nyomvonal tervét elviekben elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket a 

tervezővel és a társ-önkormányzatokkal a kerékpárút alsóörsi 

szakaszának pontos elhelyezkedését és a településre jutó költséget 

illetően. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

179/2013.(XII.17.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 

Mohos Attila a Strandsétány 6.-6/a. sz. alatt lévő DOMI büfé 

üzemeltetője, Lukács Renáta részére az üzlet bérleti jogát átadja. 

Az üzlet egyszeri bérleti jog megváltását bruttó 50.000 Ft-ban 

határozza meg. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

180/2013.(XII.17.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Alsóörsi  Római Katolikus templom gyóntató helyiségének felújítására 

100.000 Ft támogatást biztosít. A kifizetése a 2014. évben kerül 

sor, tekintettel a felújítás időpontjára. Jelen határozattal 

elfogadott összeget 2014. évi költségvetés tervezésekor a képviselő-

testület figyelembe veszi. 
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Felelős: Hebling Zsolt 

Határidő: folymatos 

 

181/2013.(XII.17.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Telekfői úti ingatlanokhoz vezető 1690 Hrsz. közút burkolásának jövő 

évi költségvetésben történő tervezésének tárgyában a 2014. évi 

költségvetés tárgyalásáig beérkezett információk alapján hoz 

határozatot, tekintett arra, hogy Dr. Kinyó Sándorné Ferenczy Erika 

és Kinyó Ferenczy Tamás kérelmezők a 3 db ajánlatot megkapták, az 

önkormányzati rendeletről tájékoztatást kaptak, azonban visszajelzés 

az útépítő közösség összeállásáról ez idáig nem érkezett. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

182/2013.(XII.17.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

felhatalmazza a polgármestert a vegyes tulajdonú vízi közművek 

tulajdonjogával és üzemeltetésével kapcsolatos tárgyalások 

lefolytatására.  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

183/2013.(XII.17.) 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 

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 

184/2013.(XII.17.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása 2013. évi beszámolóját 

elfogadja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal  
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