
2004. évi Képviselő-testületi határozatok: 

 

1/2004.(I.15.) 
1/2004.(I.15.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az alsóörsi 4 hrsz-u 

ingatlan elvi építési engedélye ügyében a Veszprém Megyei Közigazga-

tási Hivatal vezetőjéhez észrevételező levél megírására felhatalmaz-

za a polgármestert. 

A református egyház – mint a 4 hrsz-u ingatlannal szomszédos ingat-

lan tulajdonosa - által benyújtandó bírósági keresethez csatlakozik.  

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.  

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

2/2004.(I.29.) 
 2/2004.(I.29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Lattenstein Ildikó  

– szülő – részére történő kifizetéssel  

 

– kk. Horváth Géza (sz. 2003. november 22.) nevű gyermeke 

 

részére rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítását rendeli el, melynek 

összege mindenkori öregségi nyugdíjminimum 22 %-a, 2004. január 5-től. 

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

 

A képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal útján a jogosultságot évente 

felülvizsgálja. A biztosított rgyv-t a jogosultság fennállásáig tart. A 

jogosultságban bekövetkezett változást a gyermek törvényes képviselője 

köteles bejelenteni. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.  

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

         Lehner Mária 

         jegyző  

 

Határidő: azonnal  

 

3/2004.(I.29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a közoktatási intézmény-

rendszere működtetésének minőségirányítási programját elfogadja. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.  

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2004. február 10.  

 

 

 4/2004.(I.29.) Önk. sz. határozat 



 

Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete a község Közoktatási Intéz-

kedési Tervét az alábbi pontosításokkal elfogadja: 

 

1. 1.oldal 1. pont „Bevezetés”: utolsó mondata Felsőörs község önálló 

alsó tagozatos iskolát és óvodát tart fenn, ezért az önkormányzatuk 

külön készíti az intézkedési tervet. 

 

 

2. 7. oldal „4” pont 2. bek. 1. mondata: 

   Alsóörs Község Önkormányzata a jövőben az óvodai nevelés és az 

   általános iskolai nevelés feladatait közös igazgatású közoktatási      

   intézménybe, majd később az un. ÁMK – Általános Művelődési Központ   

   intézmény létrehozásával kívánja ellátni. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2004.február 15. 

 

5 /2004.(I.29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az alsóörsi Endrődi Sándor 

általános iskola és Napköziotthonos Óvoda közös igazgatása közoktatási 

intézmény igazgatói állására pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel: 

 

- a vezetői megbízás határozott időre – 5 éves időtartamra – 2004. 

augusztus 1-től 2009. augusztus 31-ig – a nevelési tanév utolsó 

napjáig szól, 

-  

- képesítési feltételek: szakirányú felsőfokú végzettség és minimum 5 év 

szakmai gyakorlat 

-  

- a pályázat benyújtási határideje: a megjelenést követő 30 nap. 

- a pályázatnak tartalmazni kell: 

   a./ szakmai önéletrajzot, 

   b./ oklevél másolatot 

   c./ erkölcsi bizonyítványt 

   d./ vezetői programot 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2004. február 20.   

 

6 /2004.(I.29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat által 

fenntartott Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda tanügyigazgatási és 

gazdálkodási szakértői vizsgálatát tartja szükségesnek. 

A vizsgálat elvégzésére felkéri a RÁCIÓ Szakértői Irodát. 

A feladat elvégzéséért az árajánlatban szereplő 250.000 Ft összeget az 

általános tartalékalapból biztosítja.  

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 



Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

7/2004.(I.29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a pénzügyi ellenőrzési fela-

datok ellátására vonatkozó (2004.január 1.– 2004.december 31-ig) megálla- 

podást és a stratégiai tervet jóváhagyja.  

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Megbízza a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2004. február 15.  

 

8 /2004.(I.29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat és Dr. Bors 

Ügyvédi Iroda képviselő Dr. Bors István ügyvéd közötti megbízási szerződést 

a szerződés 5./ és 6./ pontjai elhagyásával 2004. január 1. napjától kez-

dődő hatállyal jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2004. február 20. 

 

9 /2004.(I.29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az 55/2003.(II.20.)Önk.sz. 

határozatában foglaltakat megerősítve Alsóörs község közvilágítás korszerű-

ítése II. ütem megvalósítására az ÉDÁSZ RT ajánlatát elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

A beruházás költségeit a 2004. évtől kezdődően a költségvetésben a község-

gazdálkodási költséghelyen biztosítja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

10 /2004.(I.29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alsóörs Vízöntő u. 3. sz. 

autóparkoló tervezése tárgyában kiirt pályázati felhívásra benyújtott ára-

jánlatok közül a Via Bona KFt ajánlatát fogadja el. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést 190.000 Ft+ÁFA összeggel a 

kiírásban szereplő tartalommal kösse meg. 

A költséget a 2004. évi költségvetésben a felhalmozási kiadásokból bizto-

sítja.  

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 



  

Határidő: azonnal  

 

 11/2004.(I.29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetésben az 

Egyházak támogatására biztosítandó keretösszegből 300.000 Ft előrehozott 

támogatást biztosit a Római Katolikus Egyház község részére. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2004. február 27. 

 

 

 

 

          12/2004.(I.29.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Losonczi Ádám és családjánál 

történt tüzeset kárainak enyhítése miatti adományok befizetéséhez számlát 

nyit. 

A számlára 150.000 Ft összegű támogatást utal át a költségvetésben első 

lakáshoz jutók támogatása címén betervezésre kerülő összegből. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal ill. folyamatos 

 

  13/2004.(I. 29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete – közösen Felsőörs és Lovas 

községekkel (Alsóörs gesztortelepülés) - a Nemzeti Kulturális Alapprogram 

keretében a közművelődési szakmai támogatások c. pályázati kiírás alapján 

pályázatot nyújt be a „Dudafesztivál” és a „Vörökőfaragó Tábor” program-

sorozat megrendezéséhez 2.1 mó Ft összegre. 

A vállalt önerő mértéke: 525.000 Ft összeget (25 %) a költségvetés felhal- 

mozási kiadásaiból biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

   14/2004.(I.29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Nemzeti Kulturális Alap- 

program keretében „A kultúra és turizmus ideiglenes szakmai kollégium” c. 

pályázati kiírás alapján pályázatot nyújt be a Nyárbúcsúztató Fesztivál 

program megrendezéséhez 5.000.000 Ft összegre. 

 

A vállalt önerő mértéke 2.500.000 Ft összeget (50 %) a költségvetés felhal-

mozási kiadásaiból biztosítja. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 



 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 15 /2004.(I.29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a permi vöröskőhomokkőről 

szóló könyv kiadását pénzügyi helyzete miatt támogatni nem tudja.  

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2004. február 4.  

 

 

16 /2004.(I.29.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete kinyilvánítja, nem tekinti 

magát a Csopak környéki borút egyesület tagjának. 

Az egyesület részére 100.000 Ft összegű egyszeri támogatást nyújt az álta-

lános tartalékalapból. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2004. február 20.  

 

17 /2004.(I.29.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a „Parti fák fiatalí-

tása” témát napirendről leveszi.  

 

 18 /2004.(I.29.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Kelet-Balatoni kistérségi közmunkaprogramja 

címmel pályázatot kíván benyújtani - Balatonvilágos Község Önkormányzata 

gesztorálásával – a foglalkoztatás-politikai és Munkaügyi Minisztérium 

Közmunkaprogram pályázati kiírására. 

 

Alsóörs község Önkormányzat együttesen pályázik a Kelet-balatoni kistérség 

településeivel, és Balatonvilágos Község Önkormányzatát bízza meg a pályá-

zat lebonyolítására (Együttműködési Megállapodás alapján). 

 

Alsóörs Önkormányzata felvállalja az eszközbeszerzésre (br. 50.000 Ft) 

vonatkozó ÁFA költségét azaz 10.000 Ft-ot. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal  

 

   19/2004.(I.29.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a készülő ÁRT-ben a Marga- 

réta köz és Présköz közötti tervezett átkötő út elhagyásával kapcsolatos 

felvetést támogatja, és felkéri a M. Teampannon KFT-t, mint tervezőt a 

szabályozási terv lap átdolgozására. 

 



Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal  

 

  20/2004.(I.29.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a jégkarnevál megrendezé-

séhez 40.000 Ft összegű támogatást nyújt az általános tartalékalapból. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: jégkarnevál megrendezésének időpontja. 

 

 

3/2004.(II.24.) 

    21/2004.(II.24.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község önkormányzat képviselőtestülete az OTP Bank RT-tól  39 mó Ft 

összegű hitelt vesz fel és kötelezettséget vállal, hogy a futamidő alatti 

költségvetésében a hitel és járulékai visszafizetésének fedezetét saját 

bevételei terhére, a fejlesztési kiadásokat megelőzően betervezi és 

biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére, az OTP Bank RT-

vel. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

  22 /2004.(II.24.)Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a strand II. kapu rekonst-

rukciója, Endrődi park felújítása, strandi parkoló visszavételére – szerző-

dés megszüntetéséből adódó kiadásokra- beruházási-fejlesztési célú 27.6 mó 

Ft összegű másfél év futamidejű hitelt vesz fel az OTP Bank RT-tól. 

 

Alsóörs község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő 

alatti költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fede-

zetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biz-

tosítja. 

Alsóörs község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgár-

mestert, a Hitelszerződés megkötésére az OTP Bank RT-vel. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal  

 

23/2004.(II.24.) Önk. sz. határozat  

Alsóörs község önkormányzat képviselőtestület a községi strand belépőjegye-

inek és szolgálásainak díjait a 2004. évre az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

Megnevezés:                              díj Ft 

Felnőtt napi belépő                         280 Ft 

Gyerek, nyugdíjas napi belépő               150 Ft 

Felnőtt heti bérlet                       1.400 Ft 

Gyerek, nyugdíjas heti bérlet               900 Ft 



Felnőtt idénybérlet                       6.800 Ft 

Gyermek, nyugdíjas idénybérlet            4.500 Ft 

Helyi felnőtt idénybérlet                 1.000 Ft 

Helyi gyermek, nyugdíjas idénybérlet        500 Ft 

50 %-os napi felnőtt belépő                 150 Ft 

50 %-os napi gyerek, nyugdíjas belépő        80 Ft 

Napi szekrény jegy                          200 Ft 

Hangosbemondás                           200 Ft/db 

Reklám                          1.500 Ft/3 alkalom 

             Pavilonokhoz tartozó 

terület bérleti                 1.750 Ft/m2/szezon 

A képviselőtestület az Alsóörsön üdülőingatlannal rendelkezők részé-re 

ingatlanonként 2 db idénybérlet árának 50 %-os visszatérítést biztosítja, 

amennyiben a tulajdonosnak nincs helyi adótartozása  

Megbízza a TEMÜSZ vezetőjét a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Pfaff Zsolt 

         TEMÜSZ vezető   

 

Határidő: 2004. március 20.  

  24/2004.(II.24.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sportcsarnok és Sportpálya 

bérleti díjait 2004. március 1-től az alábbiak szerint állapija meg: 

 

Megnevezés:      Bérleti díj (Ft-ban) 

 

          Csarnok bérleti díj 

           helyi lakos                     1.700 Ft/óra 

           Csarnok bérleti díj 

           külső igénybevétel              3.900 Ft/óra 

           Sportpálya használat 

           (max. 2 óra)                   8.400 Ft/alkalom 

           Pálya és öltöző 

          használat                      12.600 Ft/alkalom 

 

Megbízza a TEMÜSZ vezetőjét a szükséges intézkedés megtételére.  

 

Felelős: Pfaff Zsolt 

         TEMÜSZ vezető 

 

Határidő: 2004. március 1. 

 

  25 /2004.(II.24.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Művelődési Ház bérleti 

díjait 2004. március 1-től az alábbiak szerint állapija meg: 

 

Megnevezés:            Bérleti díj: 

                Nagyterem               3.700 Ft/óra 

                Üveges terem            1.300 Ft/óra 

                Klub helyiség             900 Ft/óra 

                Nagyrendezvény          7.400 Ft/óra 

 

Az alsóörsi társadalmi és civil szervezetek által történő igénybevétel 

esetén terembérleti díj mentességet biztosit. 

Nem kulturális, ill. üzleti célú igénybevétel esetén az intézményvezető a 

meghatározott bérleti díj felett megállapodást is köthet.  

 

Megbízza a TEMÜSZ vezetőjét a szükséges intézkedés megtételére.  

 

Felelős: Pfaff Zsolt 

         TEMÜSZ vezető 

 



Határidő: 2004. március 1. 

 

   26  /2004.(II.24.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Napközi Otthonos Óvodában 

igénybevett étkezésért 2004. március 01-től fizetendő térítési díjak mérté-

két az alábbiak szerint állapítja meg:  

Megnevezés:              Térítési díj 

                                        (Ft/fő/adag) 

               Óvodás gyermek                220 Ft 

               Iskolai napközis gyermek      310 Ft 

               Iskolai menza                 210 Ft 

               Alkalmazottak                 210 Ft 

               Szociális ellátottak          340 Ft 

               Külső étkezők                 390 Ft 

               Idényjellegű étkezők          720 Ft 

Megbízza a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.  

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 27  /2004.(II.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az Endrődi park 

rekonstrukció munkáinak elvégzésére a pályázat szerinti eredeti műszaki 

tartalommal br. 9.6 mó Ft összegű fedezet biztosításával megbízza Rásky 

Ervin helyi vállalkozót. 

 

Felkéri a TEMÜSZ vezetőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Pfaf Zsolt 

         TEMÜSZ vezető 

 

Határidő: azonnal 

 

  28/2004.(II.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat képviselőtestület a községi strandi vizesblokk  

2 épületének átépítésére a pályázat szerinti műszaki tartalom megvalósítá-

sával a VEMÉVSZER KFT ajánlatát elfogadja és megbízza a Br. 31.5 mó Ft–os 

beruházás kivitelezésével, 2004.  május 15-i befejezési határidőre. 

 

Ezen összeg 2 részletre bontandó az ezévi költségvetésbe betervezett összeg 

B. 27 millió Ft, 2005. évi költségvetésben B. 4.5 mó Ft. 

 

Felkéri a TEMÜSZ vezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Pfaff Zsolt 

         TEMÜSZ vezető 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 29 /2004.(II.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Tálos Imre Balatonfüred Arad 

u. 20. sz. alatti lakos bérlő kérelmére a kertmozi 2004. évi bérleti díját 

a 2003. évi díjjal azonosan Br. 312.250 Ft összegben állapítja meg. 



 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2004. március 20.  

 

   30 /2004.(II.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Szendi Péter paloznaki ön-

kormányzati képviselő az általa tervezett kulturális lap megjelentetésének 

támogatása iránt, kérelmet elutasította. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

   31 /2004.(II.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete, mint az Észak-balatoni Tér-

ség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer konzorciumi tagja, az érvényben levő 

konzorciális megállapodásnak megfelelően vállalja, hogy a pályázat előké-

szítése és sikere érdekében előzetesen felmerült, lakosságszám arányosan 

ráeső költségeket a gesztor Veszprémi önkormányzat számára megtéríti az 

alábbi ütemezés szerint: 

 

1. A 2003. évre esedékes bruttó 224.429 Ft összeget az 1/2004.(I.28.) Kon-     

   zorciumi határozatban foglaltaknak megfelelően 2004. március 20-ig el-    

   számolás alapján a gesztor Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata     

   számára megtéríti. 

 

   Felelős: Hebling Zsolt 

            polgármester 

   Határidő: 2004. március 20. 

 

2. A 2004. évre esedékes bruttó 1.322.212 Ft összeget a 2/2004.(I.28.) Kon-     

   zorciumi határozatban foglaltaknak megfelelően két egyenlő részletben     

   2004. május 30-ig és 2004. szeptember 30-ig elszámolás alapján a gesztor  

   Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának megtéríti. 

 

   Felelős: Hebling Zsolt 

            polgármester 

   Határidő: 2004. május 30. és 2004. szeptember 30. 

 

3. Alsóörs község Önkormányzata, mint az Észak-balatoni Térség Szilárd Hul-   

   ladék Kezelési Rendszer konzorciuma tagja,az érvényben levő konzorciális      

   megállapodásnak megfelelően a pályázat megvalósítása érdekében általa   

   vállalt 10 % önrészt,azaz bruttó 5.090.694 Ft összeget a 2005-ös évben a   

   a konzorcium rendelkezésére bocsátja.   

 

   Felelős: Hebling Zsolt  

            polgármester 

   Határidő: 2005. december 31. 

 

  32/2004.(II.24.) Önk. sz. határozat 

 



Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a tervezett vitorlás kikötő 

építésével érintett 878 és 879 hrsz-u ingatlanok „közpark, közterület” 

jellegének törléséhez a készülő Balatoni vízpart-rehabilitációs 

Tanulmánytervben hozzájárul, azzal a feltétellel, hogy a vitorláskikötő 

beruházója vállalja 8.00-20.00 óra közötti időszakban a közcélú szabad 

átjárás biztosítását ezen ingatlanok part részén és erről a  MEH Üdülési és 

Oktatásszervezési Igazgatósága külön megállapodást köt az önkormányzattal. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat szerinti észrevételt 

juttassa el a Balatoni vízpart-rehabilitációs terv készíttetőjéhez a MEH 

Területfejlesztési Hivatalhoz. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal  

 

 

 

 

 

 33 /2004.(II.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a „Faluközpont kereskedőinek 

kérelme” témát napirendről leveszi. A döntését a szükséges adatok beszer-

zéséig a soron következő ülésre elhalasztja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket a határozatról értesítse. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal   

 

 

  34/2004.(II.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a Művelődési Ház 

2004.május 1-jén történő bérbeadásához Vörös Csaba és Rózsás Krisztina 

lakodalmi rendezvényének megtartása céljából  br. 25.000 Ft bérleti díj 

ellenében. 

A bérbevevők kötelesek a rendezvény után a takarítási munkákat is 

elvégezni. 

 

Felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Pfaff Zsolt 

         TEMÜSZ vezető 

 

         Váradi Szabó Istvánné  

         kulturális munkatárs 

 

Határidő: 2004. május 1.  

 

 

35/2004.(II.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Vörösmarty Mihály képviselő 

javaslatára miszerint a képviselők 1 havi tiszteletdíjuk 50 %-át fizessék 

be Losonczi Ádámék támogatási számlájára - nem támogatja. 



A képviselők saját akaratuk szerinti összeggel támogathatják 

tiszteletdíjukból a tűzkárt szenvedet családot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/2004.(IV.8.)  

 

36/2004.(IV.8.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete, mint munkáltató 

Lovász Lászlóné sz. Balázs Mária (1945.04.05. an. Földes Rozália) iskola-

igazgatónak az Alsóörsi Endrődi Sándor Általános Iskolánál fennálló, hatá- 

rozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyát a Kjt. 30.§./1/ bek.e./pontja 

alapján, felmentéssel, 2004.december 31. napjával megszünteti. 

A felmentési időt a Kjt. 33.§./2/ bek. f./ pontja alapján 8 hónapban 

állapítja meg, amelynek kezdő időpontja: 2004. május 1. 

A felmentési idő felére, 2004. szeptember 1-től mentesíti a munkavégzési 

kötelezettség alól. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy  

 

1. A felmentést a határozat kézbesítésével Lovász Lászlónéval közölje. 

Határidő: 2004. április 30. 

 

2. Illetménye és egyéb járandóságainak az utolsó munkában töltött   

napon, 2004. augusztus 31-én történő kifizetése és az előírt  

igazolások kiadása iránt intézkedjen a MÁK Veszprém Megyei 

Hivatalánál. 

Határidő: 2004. augusztus 31. 

 

E határozat ellen a közlésétől számított 30 napon belül a Veszprém Megyei 

Munkaügyi Bírósághoz benyújtandó keresettel lehet jogorvoslattal élni. 

A határozat végrehajtására a kereset benyújtásának halasztó hatálya nincs. 

 

Indokolás: 

Lovász Lászlóné az önkormányzati fenntartású általános iskola pedagógus  

munkakörben határozatlan időre kinevezett közalkalmazottja, akinek 1999-től 

5 évre szóló intézményvezetői megbízása 2004. augusztus 31-én megszűnik. 

 

Az intézményvezető tekintetében munkáltatói jogkört gyakorló képviselő-

testület – tekintettel arra, hogy a közalkalmazott 2000. április 5. 

napjától előrehozott öregségi nyugdíjban részesül, és a Kjt.37/B.§./1/ 

bek.d./ pontja alapján nyugdíjasnak minősül – a Kjt.30.§./1/ bek. e./ 



pontján alapuló felmentéssel közalkalmazotti jogviszonyát megszüntette. A 

jogviszony megszűnésének időpontját a reá irányadó felmentési idő figye-

lembevételével 2004. december 31. napjában állapította meg.   

A munkáltató a felmentési idő felére, 4 hónapra, 2004. szeptember 1-től  

mentesítette a munkavégzési kötelezettség alól, így az utolsó munkában 

töltött nap 2004. augusztus 31. 

A Kjt. 37/A §-a alapján szükséges intézkedni, hogy a közalkalmazott részére 

kifizetésre kerüljön illetménye és egyéb járandóságai úgy, hogy a munkavég-

zés alóli mentesítés idejére átlagkeresete jár. 

A határozat elleni jogorvoslati lehetőséget a Munkatörvénykönyve 201-202 §-

ai biztosítják. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   37/2004.(IV.8.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete, mint munkáltató 

Segesdi Ferencné sz. Párma Margit (l944. O1.l6 an. Párma Julianna)óvodave-  

zetőnek az Alsóörsi Napköziotthonos Óvodánál fennálló, határozatlan idejű  

közalkalmazotti jogviszonyát a Kjt. 30.§./1/ bek. e./ pontja alapján, fel-  

mentéssel, 2004. december 31. napjával megszünteti. 

A felmentési időt a Kjt. 33.§./2/ bek. f./ pontja alapján 8 hónapban 

állapítja meg, amelynek kezdő időpontja: 2004. május 1. 

A felmentési idő felére, 2004. szeptember 1-től mentesíti a munkavégzési 

kötelezettség alól. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy  

 

1. A felmentést a határozat kézbesítésével Segesdi Ferencnével közölje.   

Határidő: 2004. április 30. 

 

2. Illetménye és egyéb járandóságainak az utolsó munkában töltött napon, 
2004. augusztus 31-én történő kifizetése és az előírt igazolások kia- 

dása iránt intézkedjen a MÁK Veszprém Megyei Hivatalánál. 

Határidő: 2004. augusztus 31. 

 

E határozat ellen a közlésétől számított 30 napon belül a Veszprém Megyei  

Munkaügyi Bírósághoz benyújtandó keresettel lehet jogorvoslattal élni. 

A határozat végrehajtására a kereset benyújtásának halasztó hatálya nincs. 

 

Indokolás: 

 

Segesdi Ferencné az önkormányzati fenntartású napköziotthonos óvoda  óvoda-  

pedagógus munkakörben határozatlan időre kinevezett közalkalmazottja,akinek 

1999-től 5 évre szóló intézményvezetői megbízása 2004.augusztus 31-én 

megszűnik. 

 

Az intézményvezető tekintetében munkáltatói jogkört gyakorló képviselőtes-

tület – tekintettel arra, hogy a közalkalmazott 2000.május 1.napjától öreg-

ségi nyugdíjban részesül, és a Kjt.37/B.§./1/ bek.b./pontja alapján nyugdí-

jasnak minősül – a Kjt.30.§./1/ bek.e./ pontján alapuló felmentéssel közal-

kalmazotti jogviszonyát megszüntette. A jogviszony megszűnésének időpontját 

a reá irányadó felmentési idő figyelembevételével 2004.december 31.napjában 

állapította meg. A munkáltató a felmentési idő felére,4 hónapra,2004.szep-  



tember 1-től mentesítette a munkavégzési kötelezettség alól, így az utolsó 

munkában töltött nap 2004. augusztus 31. 

A Kjt. 37/A §-a alapján szükséges intézkedni, hogy a közalkalmazott részére 

kifizetésre kerüljön illetménye és egyéb járandóságai úgy, hogy a munkavég-

zés alóli mentesítés idejére átlagkeresete jár. 

A határozat elleni jogorvoslati lehetőséget a Munkatörvénykönyve 201-202 §-

ai biztosítják. 

  38 /2004.(IV.8.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község önkormánya Képviselőtestülete a település Helyi Építési 

Szabályzata alapjául szolgáló szerkezeti tervet jóváhagyja. 

 

  39 /2004.(IV.8.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a Balatoni Hajózási 

RT jelenleg ÁPV RT tulajdonú 49 %-os részvénycsomagjának önkormányzatok 

részére történő térítés nélküli átvételével. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az erre vonatkozó igényt a többi 

önkormányzati tulajdonostárshoz csatlakozva küldje meg Miniszter-elnök úr 

részére. 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal  

 40 /2004.(IV. 8.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a SAPARD tervben meghatáro-

zott agrár- és vidékfejlesztési célok támogatási rendszerében pályázatot 

nyújt be 5 db buszváró építésére és elhatározza azok meg-valósítását. 

 

Felkéri a TEMÜSZ vezetőt a pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Pfaff Zsolt 

         TEMÜSZ vezető 

 

Határidő: 2004. április 30.  

 

  41/2004.(IV. 8.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a SAPARD tervben meghatáro-  

zott agrár- és vidékfejlesztési célok támogatási rendszerében benyújtott 

pályázatában a célként megjelölt 5 db buszváró megépítéséhez – amelynek 

bekerülési költsége Br. 11.300 e Ft – a szükséges 25 % saját erőt Br. 2.825 

e Ft-ot és a 120 e Ft összegű tervezési díjat a 2004. évi költségvetés  

általános tartalékalapjából biztosítja  

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

   42/2004.(IV. 8.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Alsóörs Gölye-Máli feltáró 

út „a” szakaszának építését határozza el a BESZT KFT 5/2004.számu tervei 

alapján. 

A beruházást 35.140.000 Ft építés és 4.127.000 Ft egyéb költséggel összesen 

39.267.000 Ft bruttó összegben hagyja jóvá. 

Az 1.2 km hosszúságú mezőgazdasági út építéséhez a 75 %-os támogatás érde-

kében SAPARD pályázatot nyújt be az 1308. kódszámú „A vidéki infrastruktúra 

fejlesztésének és javításnak támogatása” mezőgazdasági úthálózat fejlesz-

tése című felhíváshoz. 



Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási pályázatot nyújtsa be 

29.450.000 Ft összegre, mely beruházáshoz 25 %-os saját erőt, azaz 

9.817.000 Ft-ot a költségvetésben e célra betervezett összegből biztosítja. 

 

Felelős: Nemes István 

         intézményv. helyettes 

 

Határidő: azonnal  

 

 43 /2004.(IV. 8.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a közös kerékpárút tervezési 

költségéből ráeső 787.500 Ft-ot átutalja a Gesztor település, Paloznak ön- 

kormányzata részére, a pályázaton elnyert 50 %-os támogatás elszámolása 

mellett. 

A költség fedezete az általános tartalékalap. 

Felkéri a jegyzőt, hogy az átutalása érdekében intézkedjen. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

  44 /2004.(IV. 8.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a „Mandulavirágzás és 

Olaszrizling” program 2004. évi rendezvényeire 100 e Ft költségfedezetet 

biztosit, az általános tartalékalapból. 

Felkéri a polgármestert a program lebonyolításában való közreműködésében. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2004. április 14-15. 

 

                                45 /2004.(IV. 8.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az általános iskola önállóvá 

válásának 50. évfordulóján elkészített, „Az iskola története” című könyv 

525.000 Ft bekerülési költségének fedezetét a 2004. évi költségvetés 

általános tartalékalapjából. 

1 db könyv eladási árát 300 Ft-ban állapítja meg. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

Határidő: 2004. április 15. 

 

  46 /2004.(IV.8.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestület Gyárfás Endre Alsóörsi mesék 

c. kiadványát 1000 példányban 300.000 Ft+ÁFA összegben megrendeli és 

előállíttatja. 

Értékesítés esetén 1 példány eladási árát 1000 Ft-ban állapítja meg. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

A felmerülő költséget az általános tartalékalapból biztosítja.  

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2004. április 15. 

 

  47 /2004.(IV. 8.) Önk. sz. határozat  



Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestület a Fő utcai támfal átépítésére 

– Vigh László építési vállalkozó árajánlatát elfogadva – 727.700 Ft+ÁFA 

fedezetét biztosítja a 2004. évi költségvetési tartalék terhére. 

Felkéri a TEMÜSZ vezetőt a munka megrendelésével és elvégzésével kapcso-

latos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Pfaff Zsolt 

         TEMÜSZ vezető 

 

Határidő: azonnal 

 48/2004.(IV. 8.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a székesfehérvári METALOBOX 

ajánlatát elfogadva megrendeli a strandi új vizesblokkhoz 192 db biztonsági 

záras öltözőszekrény kialakítását 2.900 Ft+ÁFA összegért, amelynek fedeze-

teként 1.900 e Ft+ÁFA összeget a felhalmozási kiadások terhére, 1.000 e 

Ft+ÁFA összeget az általános tartalékalap terhére biztosítja. 

Felkéri az intézményvezetőt, a munka megrendelésével és kivitelezésével 

kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Pfaff Zsolt 

         TEMÜSZ vezető 

 

Határidő: azonnal   

 

   49 /2004.(IV. 8.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a strandi információs háló-

zathoz való csatlakozással egyetért. 

 

Felkéri a TEMÜSZ vezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Pfaff Zsolt 

         TEMÜSZ vezető 

Határidő: azonnal 

 50/2004.(IV.8.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2004. évi Ügyvédek Világ-

találkozója rendezvény Alsóörsön történő megrendezéséhez, a Kilátó és az 

Amfiteátrum területe ill. a Sportcsarnok biztosításával elvileg hozzájárul. 

A rendezvény részletes körülményeit, feltételeit a rendező szervvel kötendő 

Megállapodásában kell rögzíteni. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.  

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

Határidő: azonnal    

 

  51 /2004.(IV. 8.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestület a Balaton Pékség KFT kése-

delmi kamat elengedésére vonatkozó kérelmét nem támogatja.  

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

Határidő: azonnal 

                           

  52 /2004.(IV. 8.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Balaton Pékség KFT kérel-

mét a pékség mögötti parkoló lekerítésére vonatozóan támogatja azzal a 

feltétellel, hogy a kerítést a játszótér felöli oldalon is köteles elke-

ríteni és ehhez az önkormányzat 80.000 Ft-tal hozzájárul. 

A költség fedezete a költségvetés általános tartalékalapja. 



Felkéri a TEMÜSZ vezetőt, hogy a munkálatok kivitelezése és felügyelete 

érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.  

 

Felelős: Pfaff Zsolt 

         TEMÜSZ vezető 

Határidő: azonnal  

  53 /2004.(IV. 8.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a K. Catering KFT kérelmére 

hozzájárul a 2004. június 6-ára tervezett, „Családi nap” rendezvényeinek a 

községi strandon történő megtartásához. 

A rendezvényhez a stand területén a kertmozi és a kemping közötti részen 

max. 3000 m2 terület igénybevételét, valamint a strand előtti parkoló 

területének felét biztosítja, amely terület használatáért az igénybevevő 

600.000 Ft díjat köteles fizetni. 

Köteles továbbá biztosítani a rendezvényt követően az eredeti állapot 

helyreállítását, szemét eltakarítását. 

  

Felkéri az intézmény vezetőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse és a 

szükséges intézkedéseket megtegye.  

 

Felelős: Pfaff Zsolt 

         TEMÜSZ vezető 

Határidő: azonnal ill. 2004. június 6.  

 

 

  

   54  /2004.(IV. 8.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat képviselőtestülete a faluközpont kereskedőinek 

kérelmét a művelődési Házban engedélyezett alkalmi árusítások megszünte-

tésére vonatozóan nem támogatja. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatról az érdekelteket értesítse. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal  

 

55/2004.(IV. 8.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestület Strausz Józsefné mutatványos 

vállalkozó kitelepülési kérelmét 2004. július-augusztus hónapra vonatkozóan 

elutasította. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal  

 

  

56/2004.(IV. 8.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Sziráczky Valéria Balaton-

almádi Füzfői u. 65. sz. egyéni vállalkozó (Attrakció Vállalkozás) kérelmét 

támogatja, hozzájárul ahhoz hogy nevezett 2004. július 13-tól 2004. 

augusztus 16. között a Művelődési Ház nagytermében „Észbontó” címmel 



interaktív tudományos játszóházat rendezzen. A rendezvények időpontja a 

Művelődési Ház nyitvatartási ideje alatt naponta 13-19 óráig. 

Fizetendő bérleti díj br. 150.000 Ft.  

 

Felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Pfaff Zsolt 

         intézményvezető 

Határidő: azonnal 

                              

  57 /2004.(IV.8.) Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a fenntartásában működő 

közös fenntartási Napköziotthonos Óvodában és Általános Iskolában a 2004-

2005–ös nevelési évben indítható  

 

- óvodai csoportok számát 2 

 

- az iskolai tanítási évben az iskolában  

     - indítható osztályok számát 8 

 

     - napközis csoportok számát  1 

 

határozza meg. 

 

 

 

5/2004.(IV.29.)  

 

Határozat nem született. 

 

6/2004.(V.13.) 

                                 58 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete – az 1997.évi XXXI. 

tv.19.§./2/ bekezdésben meghatározott hatáskörében eljárva az alsóörsi 

állandó lakóhellyel rendelkező családok rendszeres gyermekvédelmi támo-

gatásban részesített gyermekeire vonatkozóan a jogosultsági feltételek 

felülvizsgálatáról szóló jegyzői előterjesztést jóváhagyólag elfogadja. 

 

A képviselőtestület a folyó évben a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 

való jogosultságát állapítja meg:

- Traubert Henrik 

- Traubert Krisztofer 

- Gárdonyi Patrik 

- Bernáth Dóra 

- Bernáth Zita 

- Bernáth Dániel 

- Meszes Ferenc 

- Sebestyén Máté 

- Sebestyén Fanni 

- Molnár Szabina  

- Horváth László  

- Horváth Gergő  

- Horváth Géza  

- Pávlics Krisztián 

- Pávlics Dominik 

- Németh Tamás 

- Németh Olivér  

- Fuit Attila 

- Fuit Mihály 

- Fuit Krisztián 

- Városi Tamás 

 

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás összege a mindenkori öregségi nyug-

díjminimum 22 %-a, mely a tárgyhót követő hónap 05. napjáig a gyermekek 

törvényes képviselője kezeihez – a jogosultsági feltételek fennállásáig – 

továbbfolyósítható. 

A jogosultságban bekövetkezett változást a gyermek törvényes képviselője 

köteles bejelenteni. 



A képviselőtestület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

         Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

                           59 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 

- Rózsa Bálint  (1987.06.05.) és 

- Freind Regina (1999.06.23.) 

Alsóörs, Szent I. u. 54. sz. alatti lakosok részére a rendszeres 

gyermekvédelmi támogatás folyósítását 2004. március 31-ével megszünteti, 

mivel a családban a vagyon értéke meghaladja a jogszabályban megengedett 

mértéket. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

                           60 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 

- kk Vas Alexandra (2002.04.14.) 

Alsóörs, Endrődi S. u. 48. sz. alatti lakos részére a rendszeres gyermek-

védelmi támogatás folyósítását a család vagyoni helyzete miatt 2004. 

március 31-vel megszünteti. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.  

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

                           61 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 

- Németh Tamás (1986.06.28.) 

Alsóörs, Petőfi köz 10. sz. alatti lakos részére a rendszeres gyermekvé-

delmi támogatás folyósítását a család jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett 

kedvező változás miatt 2004. március 31-vel megszünteti. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.  

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

                            62 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 

- Sipos Renáta (1989.03.25.) 



Alsóörs, Füredi u. 13. sz. alatti lakos részére a rendszeres gyermekvédelmi 

támogatás folyósítását a család jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett 

kedvező változás miatt 2004. március 31-vel megszünteti. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.  

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

                            63 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 

- Simon Katalin (1983.01.07.) 

Alsóörs, Széchenyi u. 14. sz. alatti lakos részére a rendszeres 

gyermekvédelmi támogatás folyósítását a család jövedelmi viszonyaiban 

bekövetkezett kedvező változás miatt 2004. március 31-vel megszünteti. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.  

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

         Lehner Mária 

          jegyző 

Határidő: azonnal



 

 

                               64 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 

- Lattenstein Hajnalka (1990.07.08.) 

Alsóörs, Ady Endre u. 16. sz. alatti lakos részére a rendszeres gyermek-

védelmi támogatás folyósítását a család jövedelmi viszonyaiban bekövet-

kezett kedvező változás miatt 2004. március 31-vel megszünteti. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.  

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

                           65 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 

- Petró Roland   (1986.05.01.) és 

- Petró Nikolett (1989.03.05.) 

Alsóörs, Endrődi S. u. 31. sz. alatti lakosok részére a rendszeres 

gyermekvédelmi támogatás folyósítását a család jövedelmi viszonyaiban 

bekövetkezett kedvező változás miatt 2004. március 31-vel megszünteti. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.  

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

                             66 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 

- Csókás Péter (1986.09.03.) 

Alsóörs, Gárdonyi G. u. 7.sz. alatti lakos részére a rendszeres 

gyermekvédelmi támogatás folyósítását a család jövedelmi viszonyaiban 

bekövetkezett kedvező változás miatt 2004. március 31-vel megszünteti. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.  

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

                            67 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 

- Simon Gábor (1987.01.10.) 

Alsóörs, Szabadnép u. 18. sz. alatti lakos részére a rendszeres 

gyermekvédelmi támogatás folyósítását a család jövedelmi viszonyaiban 

bekövetkezett kedvező változás miatt 2004. március 31-vel megszünteti. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.  

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

         Lehner Mária 

        jegyző 

 



Határidő: azonnal 

                             68 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 

- Vas Krisztina (1981.12.05.) 

Alsóörs, Szent I. u. 60/1. sz. alatti lakos részére a rendszeres 

gyermekvédelmi támogatás folyósítását a család jövedelmi viszonyaiban 

bekövetkezett kedvező változás miatt 2004. március 31-vel megszünteti. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.  

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

                             69 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 

- Pecze Károly  (1983.07.07.) 

Alsóörs, Fő u. 24. sz. alatti lakos részére a rendszeres gyermekvédelmi 

támogatás folyósítását a család jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett 

kedvező változás miatt 2004. március 31-vel megszünteti. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.  

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

                             70 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 

- Horváth Sándor   (1984.09.07.) 

- Bakos Bálint     (1989.02.15.) 

- Csaplár Péter    (1991.09.10.) 

Alsóörs, Fő u. 16.sz. alatti lakosok részére a rendszeres gyermekvédelmi 

támogatás folyósítását a család jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett 

kedvező változás miatt 2004. március 31-vel megszünteti. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.  

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

                             71 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 

- Horváth István   (1983.10.01.) 

- Horváth Dávid    (1989.02.19.) 

Alsóörs, Varga L. u. 19.sz.alatti lakosok részére a rendszeres  

gyermek-védelmi támogatás folyósítását a család jövedelmi viszonyaiban 

bekövetkezett változás miatt 2004. március 31-vel megszünteti. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

         Lehner Mária  

         jegyző 

 



Határidő: azonnal 

                             72 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Soós Hilda Fatime gyermeke 

Kovács Anna Olívia részére megállapított rendszeres gyermekvédelmi 

támogatás folyósítását 2004. március 31-vel lakhely változtatás miatt 

megszünteti. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

         Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal  

 

 73 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy 

részt kíván venni a többcélú kistérségi társulás létrehozásában. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a települést képviselje a többcélú 

kistérségi társulás létrehozásában. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: folyamatos 

 

 74 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sirály Nyugdíjas Klub 

részére 200.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben civil 

szervezetek támogatására betervezett összegből. 

A támogatási összeg kifizetése 2 egyenlő részletben történik az alábbi 

ütemezés szerint: 

 

I. részlet: június 30-ig, 

II. részlet: szeptember 30-ig. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: június 30. ill. szeptember 30.  

 

 

 75 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgári Nyugdíjas  Egye-

sület részére 130.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben civil 

szervezetek támogatására betervezett összegből. 

A támogatási összeg kifizetése 2 egyenlő részletben történik az alábbi 

ütemezés szerint: 

 

I. részlet: június 30-ig, 

II. részlet: szeptember 30-ig. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: június 30. ill. szeptember 30.  



 

 76 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Vöröskereszt Szervezet 

részére 110.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben civil szer-

vezetek támogatására betervezett összegből. 

A támogatási összeg kifizetése 2 egyenlő részletben történik az alábbi 

ütemezés szerint: 

I. részlet: június 30-ig, 

II. részlet: szeptember 30-ig. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: június 30. ill. szeptember 30.  

 

 77 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgárőrség részére 

280.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben civil szervezetek 

támogatására betervezett összegből. 

A támogatási összeg kifizetése 2 egyenlő részletben történik az alábbi 

ütemezés szerint: 

I. részlet: június 30-ig, 

II. részlet: szeptember 30-ig. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: június 30. ill. szeptember 30.  

 

 78 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Remény Alkoholellenes Klub 

részére 30.000 Ft összegű támogatást nyújt a költség-vetésben civil szer-

vezetek támogatására betervezett összegből. 

A támogatási összeg kifizetése 2 egyenlő részletben történik az alábbi 

ütemezés szerint: 

I. részlet: június 30-ig, 

II. részlet: szeptember 30-ig. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: június 30. ill. szeptember 30.  

 

 

 

  79 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat képviselőtestülete a Református Egyház részére 

2004. évben 400.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben Egyházak 

támogatására betervezett összegből. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2004. augusztus 30.  

 



 

 80 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat képviselőtestülete a Katolikus Egyház részére 

2004. évben 400.000 Ft összegű támogatást nyújt a költség-vetésben Egyházak 

támogatására betervezett összegből. 

Ezen összeg csökkentésre kerül a 2004. február hónapban előlegként 

kifizetett 300.000 Ft összeggel.  

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2004. augusztus 30.  

 

 81 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 40.000 Ft összeget biztosit 

a Balatonfüzfő és térsége tűzvédelméért Közalapítvány részére 

(Füzfőgyártelep, Bugyogóforrás u. 2.) a költségvetésben egyéb támogatásokra 

betervezett összegből. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2004. június 30. 

 

 82 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Megyei Mentőszervezet 04-s 

alapítvány részére 25.000 Ft összegű támogatást biztosít a költségvetésben  

egyéb támogatási célokra betervezett összegből. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2004. június 30. 

 

 83 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az „Inkubátor Koraszülött 

Gyermekekért” alapítvány részére 10.000 Ft összegű támogatást nyújt a költ- 

ségvetésben egyéb támogatási célra betervezett összegből. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2004. június 30. 

 

 84 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat közalkalma-

zottai és köztisztviselői plitviczei kirándulás költségéhez 100.000 Ft 

összeget biztosit a költségvetés egyéb támogatásokra betervezett összegből. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal  

 



 

 85 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Dr. Bardóczi Miklós házior-

vos részére 80.000 Ft/hó összegű támogatást nyújt a  költségvetésben 

orvosok támogatására betervezett összegből. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: folyamatos.  

 

 86 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete Dr. Primász Krisztina fog-

szakorvos részére 24.500 Ft/hó összegű támogatást nyújt a  költségvetésben 

orvosok támogatására betervezett összegből. 

 

Felkéri a polgármestert szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: folyamatos  

 

 87 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az ÖBÖL TV KFT részére a 

Kommunikációs együttműködési program megvalósításához 600.000 Ft összegű 

támogatást nyújt a költségvetésben egyéb támogatásokra betervezett 

összegből.  

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2004. június 30. 

 

 88 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Veszprém TV részére 

100.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben egyéb támogatásra 

betervezett összegből. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2004. augusztus 30. 

 

 89 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kihívás napi rendezvények 

lebonyolításához 65.000 Ft összeget biztosit a költség-vetésben egyéb támo-

gatásokra betervezett összegből. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 



 

 90 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Balaton Vívóklub 

(Keszthely Pf. 501.) részére 29.000 Ft összegű támogatást nyújt a 

költség-vetésben egyéb támogatási célokra betervezett összegből az 

alábbiak szerint: 

- 15.000 Ft átutalása 

- 14.000 Ft összegű számla kifizetése 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2004. augusztus 30.  

 

 91 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az Atlanta KFT programaján-

latával elvileg egyetért. 

Végső döntését az elképzelés konkretizálása után hozza meg. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 92 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Farkas Szilvia játszóház-

vezető területigényét – a strandi játszóház működtetéséhez – nem támogatja. 

Felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Pfaff Zsolt  

         intézményvezető 

 

Határidő: azonnal  

 

  93 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az Eurobics Fitness Club 

(Balatonkenese, Hajnal u. 2.) részére megbízást ad a községi standon az 

általa ajánlott programsorozatra 8.500 Ft+áfa összegért 

10 alkalomra. 

A felmerülő költséget a strandi költségvetésből biztosítja. 

 

Felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Pfaff Zsolt 

         intézményvezető 

 

Határidő: azonnal 

 

 94 /2004./V.13./ Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Plakát M és J BT kérelmét 

- a strand sétányon levő Divatáru üzlet előtti feljáró kiszélesítésére 

vonatkozóan – nem támogatja. 

Megbízza a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal  



 

 95/2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete községi strandon levő  10. 

sz. „büfé” üzletkörű 39 m2 alapterületű üzlethelyiség bérleti jogának 2006. 

október 1-ig történő átruházásához az Aralcó KFT részéről a 11/l997.(X.17.) 

Önk. sz. rendelet 4.§. alapján az alábbi feltételekkel hozzájárul: 

- bérleti jog átruházásáért fizetendő díjat 299.207 Ft-ot a  szerződés 

megkötésével egyidejűleg megfizeti, 

- az új bérlő a 2004. évre megállapított bérleti díj megfizetését 

vállalja. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

         Lehner Mária  

         jegyző 

Határidő: azonnal  

 

 96/2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a községi strand főbejárat 

közelébe levő „fagylaltozó” megnevezésű üzlethelyiség bérleti jogának 2008. 

október 31-ig történő átruházásához Kaukerné Novák Nikoletta bérlő részéről 

a GSE 2002 KFT (ügyvezető.: Kalló Olga) részére a 11/1997.(X.17.) Önk. sz. 

rend. 4. §. alapján az alábbi feltételekkel hozzájárul: 

 

- bérleti jog átruházásáért fizetendő díjat br. 791.633 Ft-ot a 

szerződés megkötésével egyidejűleg megfizeti, 

 

- az új bérlő a 2004. évre megállapított bérleti díj megfizetését 

vállalja. 

 

A  képviselőtestület mint bérbeadó hozzájárul, hogy a bérlő az 

üzlethelyiség első ablaka alatti rész nyithatóvá történő átalakításához 

szükséges munkálatokat elvégezze. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 97 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az előterjesztés alapján a 

Csokonai u. csapadékvíz elvezető építési munkáira – 300-as átmérőjű 

csővezeték kiépítésével – 530.000 Ft+ÁFA összeget biztosit, a 2004. évi 

költségvetés általános tartalékalapja terhére. 

 

Megbízza a TEMÜSZ vezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Pfaff Zsolt 

         TEMÜSZ vezető 

 

Határidő: azonnal 

 



  98 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Rusvai Zoltán Alsóörs Jókai 

u. 6. sz. alatti lakos részére a 71-s főút melletti volt futballpálya terü-

letét biztosítja kutyaiskola működtetése céljából. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2004. december 31-ig szóló terület-

használati szerződést kösse meg, amelyben a használó köteles a terület 

gondozását, folyamatos rendbetételét biztosítani. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 99 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat képviselőtestülete a Panoráma Club Hotel 

kérelmét - a nyári EU-tábor résztvevőinek ingyenes standbelépő, ill. a 

sportcsarnok térítésmentes használata iránt – nem támogatja, azt 

elutasítja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmező értesítse. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 100 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a 1387 és 1388 hrsz-u ingat-

lanok belterületbe vonását az 5/2004.(IV.9.)  sz. rendelettel megállapított 

Helyi Építési Szabályzat mellékletét képező Szabályozási Terv alapján, az 

abban megjelölt terület-felhasználással és övezeti besorolással - 

jóváhagyja. 

A Balatonfüredi Földhivatalhoz benyújtandó belterületbe-vonási kérelemhez 

szükséges dokumentáció elkészítésének költsége, valamint az eljárás során 

felmerülő egyéb díjak és költségek az ingatlan tulajdonosokat terhelik. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatról a kérelmezőket értesítse, valamint a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal  

 

 101 /2004.(V.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a TV 2 ROAD SHOW 

rendezvényei strandon történő lebonyolításához. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 



 102/2004.(V.13.) Önk. sz. határozatot 

Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete a 2004. évi költségvetés 

felhalmozási célú kiadási előirányzatai között betervezett nettó 4.8 mó Ft 

keret terhére az alábbi útportalanítási feladatok elvégzését hagyja jóvá: 

- Vadrózsa utca vége aszfaltozása 30x3.3 m              303.000 Ft+ÁFA 

- Szépkilátó u. II. szakasza l60x2,5 m szórt aszfalt    892.000 Ft+ÁFA 

- Felsőmáli u út - Hegyalja út eleje aszfaltozása     1.592.000 Ft+ÁFA 

- További utak kátyúzására TEMÜSZ-hez átcsoportosítás   720.000 Ft+ÁFA 

- Hegyalja útszélesítés földmunkáira átcsoportosítás    400.000 Ft+ÁFA 

 

                                                3.907.000 Ft+ÁFA 

 

Felkéri az intézményvezetőt, hogy a feladatok elvégzésére a szük-séges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Pfaff Zsolt 

         TEMÜSZ vezető 

 

Határidő: folyamatos, ill. 2004. július 31. 

 

 

7/2004.(VI.24.)  

 

 103 /2004.(VI.24.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról 

szóló, módosított 1990.évi LXV tv. 9.§./4/ bek-ben biztosított jogkörében, 

a közoktatásról szól 1993. évi LXXIX tv. 33.§./1/ bek. b,/ pontja szerinti 

közös igazgatású közoktatási intézmény létrehozását határozza el. 

Az új intézmény a Napközi Otthonos Óvoda és az „Endrődi Sándor” Általános 

Iskola összevonásával, azok jogutódjaként jön létre. 

 

Az új intézmény neve:         „Endrődi Sándor” Általános Iskola és  

                              Napközi Otthonos Óvoda. 

Székhelye:                    Alsóörs, Endrődi S. u. 

 

Az intézmény alapításának,  

működésének kezdő időpontja:  2004. augusztus 1. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény Alapító Okiratának elké-

szítésére és a képviselőtestület elé terjesztésére intézkedjen. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: 2004. szeptember 15. 

 

Felkéri a képviselőtestület az új intézmény vezetőjét, hogy az SzMSz elké-

szítésére és képviselőtestület elé terjesztésében intézkedjen, továbbá a 

szükséges egyéb szabályzatokat készítse el. 

 

Felelős: intézményvezető 

Határidő: 2004. december 1. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy az új intézményi költségvetési gazdálkodásának kia-

lakításával, a szükséges költségvetési módosításának elvégzésével kapcso-

latos intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős. Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2004. december 1.  



 104 /2004.(VI.24.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról 

szóló módosított 1990. évi LXV tv. 9.§./4/ bek-ben biztosított jogkörében 

eljárva az Alsóörsi „Endrődi Sándor” Általános Iskola és Napközi Otthonos 

Óvoda közös igazgatású közoktatási intézménye vezetői feladatainak 

ellátásával 5 éves határozott időtartamra megbízza Mészáros Károly 

Balatonfüred Vitorlás utca 28.sz.a.lakost. 

Az intézményvezetői megbízás 2004. augusztus 1-től 2009. július 31-ig szól 

és a 138/1992.(X.8.) Korm. rend. 5.§./1/ bek. alapján magasabb vezetői 

beosztásnak minősül. 

 

A képviselőtestület az intézményvezető  

              alapilletményét                 149.100   Ft-ban, 

              vezetői pótlékát    200 %-ban    34.100   Ft-ban 

 

              összes illetményét              183.300   Ft-ban 

 

állapítja meg. 

 

Felkéri a polgármestert a kinevezési okirat elkészítésével és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2004. július 31.  

 

 105 /2004.(VI.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Hebling Hajnalka és Szücs 

Zoltán Alsóörs, Kossuth u. 13. sz. alatti lakosok részére a 

7/l992.(XII.21.) Önk. sz. rendelete alapján 150.000 Ft egyszeri vissza nem 

térítendő lakáscélú támogatást nyújt. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

         Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: 2004. augusztus 30. 

 

 106 /2004.(VI.24.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Segesdi Gábor és 

Segesdi Orsoly Alsóörs, Szent I. u. 27. sz. alatti lakosok részére a 

7/l992.(XII.21.) Önk. sz. rendelete alapján  80.000 Ft egyszeri 

vissza nem térítendő lakáscélú támogatást nyújt. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

         Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: 2004. augusztus 30. 

 

 

 



 107 /2004.(VI.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az Endrődi Sándor Általános 

Iskola Minőségirányítási Programját a szakértői véleményben foglalt folya-

matos kiegészítések, javítások elvégzésével jóváhagyja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal, ill. folyamatosan 

 

 

 108 /2004.(VI.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az Endrődi Sándor Általános 

Iskola Pedagógiai Programját a szakértői véleményben kiegészítésként 

megjelölt feladatok határidőre történő elvégzésével jóváhagyja.  

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: a szakértői véleményben foglaltak szerint 

 

 

 109 /2004.(VI.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Napköziotthonos Óvoda 

Minőségirányítási Programját a szakértői véleményben foglalt folyamatos 

kiegészítések, javítások elvégzésével jóváhagyja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal, ill. folyamatos 

 

 

 110 /2004.(VI.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Napköziotthonos Óvoda 

Pedagógiai Programját a szakértői véleményben kiegészítésként megjelölt 

feladatok határidőre történő elvégzésével jóváhagyja.  

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: a szakértői véleményben foglaltak szerint 



 

  111 /2004.(VI.24.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alsóörs-Felsőörs-Lovas 

községek önkormányzatai közötti az alsófokú nevelési-oktatási feladatok 

ellátására vonatkozó megállapodását megerősíti. 

 

Felhatalmazza polgármestert a megállapodás aláírására.  

 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 112 /2004.(VI.24.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a községi strand sétány 6.sz 

büfé megnevezésű üzlethelyiség bérleti jogának 2006. október 31-ig történő 

átruházásához Tóth Imre bérlő részéről a Kávé-Kávé Bt(8200 Veszprém,Egry J. 

u. 4/B ügyvezető.: Muladi Gergő Zsolt) részére a 11/1997.(X.17.) Önk. sz. 

rend. 4. §. alapján az alábbi feltételekkel hozzájárul: 

 

- bérleti jog átruházásáért fizetendő díjat br. 206.521 Ft-ot a 

szerződés megkötésével egyidejűleg megfizeti, 

 

- az új bérlő a 2004. évre megállapított bérleti díj megfizetését 

vállalja. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal  

 

 113 /2004.(VI.24.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Major Zoltán kérelmére hoz-

zájárul a standon levő vizicsúszda területbérleti szerződésének megkö-

téséhez Nagy Lászlóval az eredeti szerződés lejártáig és az eredeti felté-

telek mellett. 

Felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés megkötésével kapcsolatos 

intézkedésre. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal  

   

 114 /2004.(VI.24.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az Aralcó KFT ajánlatát nem 

fogadja el, a strand sétány 10. sz. pavilon bérleti szerződésének 

felbontásához nem járul hozzá. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a bérlőt értesítse. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal  



 

   115 /2004.(VI.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az ATLANTA KFT ajánlata a 

témát tárgyalását a szükséges pontosítások hiánya miatt napirendről 

leveszi. 

 

 116 /2004.(VI.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Sümeghy Ivó Péter Veszprém, 

Reguly Antal u. 10. sz. alatti lakos kérelmére hozzájárul az önkormányzati 

tulajdonú alsóörsi 973 hrsz-u, 660 m2-es beépítetlen terület 1 évre történő 

bérbeadásához, munkagépek tárolása céljából az alábbi feltételekkel: 

 

- a bérlő köteles a bérbevett területet rendben tartani   

 

- a bérbeadó részére - előzetes egyeztetés alapján – 2 napi ingyenes 

földmunkavégzést biztosítani. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti feltételekkel a bérleti 

szerződést megkösse, ill. aláírja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal  

 

 

 117 /2004.(VI.24.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Tóth Zoltán Alsóörs, Endrődi 

S.u. 15. sz. alatti lakos részére a 2/1992.(IX.24.) sz. rendelet alapján az 

Alsóörs Fő u. 37. sz. alatti ingatlanon építendő vöröskőtámfal építéséhez 

100.000 Ft egyszeri, vissza nem térítendő támogatást biztosit az általános 

tartalékalapból.  

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás kifizetésére intézkedjen. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2004. június 30. 

 

 

 

 118 /2004.(VI.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Asbóth Zoltán Alsóörs, 

Endrődi S. u. 41/1. sz. alatti lakos részére a 2/1992.(IX.24.) sz. rendelet 

alapján  az Alsóörs, Fő u. 1.sz. alatti ingatlanon építendő vöröskőtámfal 

építéséhez 100.000 Ft egyszeri, vissza nem térítendő támogatást biztosit az 

általános tartalékalapból. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás kifizetésére intézkedjen. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2004. június 30. 

 

 119 /2004.(VI.24.) Önk. sz. határozat 



Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Szeremlei Mihályné Alsóörs, 

Berkenye köz 6.sz. alatti ingatlanán építendő támfal építéséhez szükséges 

tervezési költségeket - 20.000 Ft – felvállalja az általános 

tartalékalapból. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás kifizetéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2004. június 30.  

 

 120 /2004.(VI.24.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Alsóörs község un. 

keleti területének szennyvízcsatornázására vizsgálat ill. tanulmány 

készítését határozza el, melynek pénzügyi fedezetét - az 

előterjesztett tervezési ajánlat szerinti 800.000 Ft összeget - az 

Alsóörsi Viziközmű Társulat biztosítja. 

Felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi fedezetnek a társulat részéről 

történő átutalása iránt intézkedjen, ill. felhatalmazza a megbízás 

megadására és a tervezési szerződés aláírására. 

 

Felelő: Hebling Zsolt 

        polgármester 

 

Határidő: 2004. július 15. 

 

 

 121 /2004.(VI.24.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a belterületi szennyvíz-

csatorna építése téma tárgyalását napirendről leveszi. 

Az adatok pontosítása után azt ismételten napirendre tűzi.  

 

 

  122 /2004.(VI.24.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az alsóörsi Csipke-műhely 

részére a „Zakopane a Balatonért” című kiállítás megrendezésére 30.000 Ft 

támogatást biztosít a 2004. évi költségvetés általános tartalékalapja 

terhére. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás kiutalására intézkedjen. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 123 /2004.(VI.24.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért az Endrődi Sándor 

utcai társasházak mögötti önkormányzati tulajdonú területből telekrendezé-

séhez szükséges területrész átadásával 2000 Ft/m2 vételi árért. 

Az értékesítésre kerülő területrész pontos meghatározásához szükséges 

vázrajz elkészítésével költségei az érdekelt tulajdonos köteles viselni. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2004. december 30.  

 

 124 /2004.(VI.24.) Önk. sz. határozat 



 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2004. évi pedagógusnap 

ill. köztisztviselői nap alkalmával tartott rendezvényekre 55.000 Ft fede-

zetet biztosit a 2004 .évi általános tartalék alap terhére. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal  

 

 

   125 /2004.(VI.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az ÉDÁSZ RT útfelbontására 

vonatkozó kérelmét nem támogatja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 126 /2004.(VI.24.) Önk. sz. határozat  

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a 46/2004.(IV.8.) sz. hatá-

rozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Gyárfás Endre Alsóörsi mondák és mesék c. kiadvány többletköltségét B. 

434.000 Ft összeget az általános tartalékalapból biztosítja. 

Értékesítés esetén 1 pld eladási árát 1500 Ft-ban állapítja meg. 

Hozzájárul 100 pl. reprezentációs célra történő elkülönítéséhez. 

 

Az önkormányzat közalkalmazottai és köztisztviselői részére 1-1 példányt           

ingyenesen biztosit (70 db). 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2004. augusztus 30.  

 

 127 /2004.(VI.24.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Lovas község Önkormányzata 

részére a 2004. évi Lovasi Napok rendezvényeinek támogatására 100.000 Ft-ot 

biztosit a 2004. évi költségvetés általános tartalékalapja terhére. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás átutalására intézkedjen. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző  

 

Határidő: azonnal  

 

 



8/2004.(VII.26.) 

 

 

128 /2004.(VII.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyja és elfogadja a 

Kelet-Balatoni Kistérségi Társulási Megállapodását, az Alapító Okiratát és 

a Szervezeti és Működési Szabályzatát kötelező rendelkezésként Alsóörs 

településre vonatkozóan. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelő: Hebling Zsolt 

        polgármester 

 

Határidő: 2004. július 31. 

 

 

129/2004.(VII.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete az állam tulajdonában lévő 

vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995.évi XXXIX törvény 69/A.§./6/ 

bekezdésében foglaltak alapján, a helyi önkormányzati feladatok ellátását 

hatékonyan szolgáló Balatoni Hajózási Részvény-társaság az állam vállalkozó 

vagyonába tartozó 49 %-os részvény-csomagjából Alsóörs Község Önkormányzata 

1,49 % tulajdoni hányadot megtestesítő 1.289 db, egyenként 20.000 Ft-os 

törzsrészvény – kivé-telesen indokolt – térítésnélküli önkormányzati 

tulajdonba adására vonatkozó igényét bejelenti. 

 

A helyi önkormányzati feladatok ellátását hatékonyan szolgáló menetrendi 

személyhajózás, révközlekedés és a közösségi használatú vízi létesítmények 

(strandok) jókarbantartását elősegítő kotróflotta tartós működését, a 

Társaság tevékenységi körének és foglalkozatási szintjének megtartására 

vonatkozó kötelezettségvállalását a „Javaslat a Balatoni Hajózási Rt. kizá-

rólagos önkormányzati tulajdonlása esetén a Társaság tartós működtetésére 

és fejlesztésére” c. dokumentumban részletesen kifejtettekkel megegyezően 

megerősíti. 

 

Amennyiben a Társaságban jelenleg a privatizáció első lépcsőjében meghatá-

rozott tulajdoni hányaddal rendelkező balatoni önkormányzatok bármelyike a 

hivatkozott törvény szerinti térítésnélküli vagyonát-vételi igényét nem 

jelenti be, vagy a rá eső részvényhányadot átvenni nem kívánja, úgy Alsóörs 

község Önkormányzata a fennmaradó részvényhányad – térítésnélküli – átvé-

telére kötelezettséget vállal. 

 

A tulajdonjog átruházásával, a tevékenységi kör és a jelenlegi foglalkozta-

tási szint fenntartására vonatkozó kötelezettségvállalás és az ezekkel 

összefüggő biztosíték nyújtásával kapcsolatos szerződést Alsóörs község 

önkormányzata az ÁPV RT-vel megköti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9/2004.(IX.16.) 

 

  130/2004.(IX.16.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 

- kk. Ihász Gábor   (sz.: Veszprém 1990. 11. 27.) 

- kk. Ihász László  (sz.: Veszprém 1992. 02. 28.) 

- kk. Mórocza Péter (sz.: Veszprém, 2004. 03. 08.) 

Alsóörs, Ady E. u. 21. sz. alatti lakosok részére gyermekvédelmi támogatás 

megállapítására irányuló kérelmet elutasítja, mivel a család vagyoni értéke 

meghaladja a Gyermekek védelméről és Gyámügyi Igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. tv. 19.§./7/ bek.-ben előirt mértéket. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

         Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal. 

 

   131 /2004./IX.16.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2004. évi költségvetés I. 

félévére vonatkozó végrehajtásáról szóló tájékoztatót 

 

                     218.294 E/FT bevétellel 

                     252.966 E/FT kiadással 

                      34.672 E/FT záró-pénzkészlettel 

 

tudomásul vesz.  

 

_ 132/2004.(IX.16.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete valamennyi nappali tagozatos 

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

részére tanévkezdési támogatást biztosit. 

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

jogviszonyukat iskolalátogatási bizonyítvánnyal kötelesek igazolni. 

A támogatás mértéke: 

- az alsófoku oktatási intézményben tanulók esetén:  

  tankönyvek ára + 4.000 Ft/fő,  

- középfoku oktatási intézményben tanulók esetén 16.000 Ft/fő,  

- felsőfoku oktatási intézményben tanulók esetén 23.000 Ft/fő 

 

A támogatás forrása: a költségvetésben átmeneti segélyekre biztosított 

előirányzat. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal, ill. folyamatosan 

 

 

 

 

 

   133 /2004.(IX.16.) Önk. sz. határozat 



 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Bursa Hungarica Felsőok-

tatási Ösztöndíj rendszer 2005. évi fordulópontjához való csatlakozását 

határozza el. 

Felhatalmazza a polgármestert az Általános Szerződési feltételek elfo-

gadását igazoló nyilatkozat aláírására. 

Felkéri a jegyzőt a minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek 

megfelelő „AA” típusú ill. „B” típusú pályázatok kiírásával, ill. a 

beérkezett pályázatok elbírálásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2004. szeptember 30. ill. az Általános Szerződési 

          feltételek 2. sz. melléklete szerint.  

    

 134 /2004.(IX.16.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete Gaál Gyula Alsóörs, Fő u. 

5.sz. a. lakos részére a 2/1992.(IX.24.) sz. rendelete alapján az ingat-

lanon építendő vöröskő támfal építéséhez 40.000 Ft egyszeri vissza nem 

térítendő támogatást biztosit. 

A támogatás fedezete a 2005. évi költségvetés. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2005. évi költségvetés tervezése, 

          kifizetés: 2005. I. félév 

 

  135 /2004.(IX.16.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Csiszár Lehel Alsóörs, 

Kossuth u. 11. sz. a. lakos részére a 2/1992.(IX.24.) sz. rendelete alapján 

az ingatlanon építendő vöröskő támfal építéséhez 80.000 Ft egyszeri vissza 

nem térítendő támogatást biztosit. 

A támogatás fedezete a 2005. évi költségvetés. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2005. évi költségvetés tervezése, 

          kifizetés: 2005. I. félév 

 

136 /2004.(IX.16.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Favorit Édesipari 

Egyesület részére az Alsóörs Ady E.u. 14. sz. alatti üdülő utcai 

vöröskőtámfal megépítéséhez 2005. évben 300.000 Ft támogatást biztosit. 

Feléri a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal  

  137 /2004.(IX.16.) Önk. sz. határozat 



 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Balatoni Futár BT részére 

a kiadvány megjelentetési költségeihez 30.000 Ft támogatással járul hozzá. 

 

A költség fedezete: a költségvetés egyéb támogatásokra betervezett összeg. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2004. december 20.  

 

 138 /2004.(IX.16.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Balatontourist Camping 

működését 2.750 e Ft összeggel támogatja a költségvetésben átadott pénzesz-

közök betervezett összegből. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2004. december 20.  

 

  139 /2004.(IX.16.) Önk. sz. határozat   

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja az Alsóörsi 

külterület Kajszi és Arany bánya utcák útportalanításának megvalósítását. 

A Strabag RT Veszprémi Főépítésvezetőség által adott árajánlat alapján a 

beruházásra B. 9.443.616 Ft-ot biztosit. 

A TEMÜSZ által bemutatott jegyzék alapján az érintett ingatlantulajdonosok-

tól ezen útépítéshez az Alsóörsért Közalapítványtól 70.000 Ft ingatlanon- 

kénti befizetés figyelembevételével 2.520.000 Ft hozzájárulást tudomásul 

vesz. 

Az ingatlantulajdonosok által az önkormányzathoz befizetett 1.1 mó Ft-ot, 

mint közműfejlesztési befizetést tudomásul vesz. A szomszédos utcák tulaj-

donosai részéről 600 e Ft adományt köszönettel elfogadja. 

A polgármester és az ingatlantulajdonosok közötti megállapodás alapján a 

2005. március 31-ig befizetésre kerülő 1.804.936 Ft-ot mint közműfejlesz-

tési támogatást megelőlegezi az Alsóörsért Közalapítvány, a beruházáshoz 

hiányzó B. 3.398.680 Ft-ot is biztosítja 2005. évi áthúzódó kifizetéssel. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: folyamatos 

 

 140/2004.(IX.16.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Veszprém Megyei Állami 

Közútkezelő Közhasznú Társaság tulajdonában levő a 13-2200-40 munkaszámú 

vázrajz szerint kialakult 864/3, 864/4 és 864/5 hrsz- területek tulaj-

donjogát ingyenesen átveszi. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: folyamatos 

 



 

  141  /2004.(IX.16.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az ófalu szennyvízcsator-

nával még el nem látott ingatlanai szennyvízcsatornázását kívánja megol-

dani. 

Javasolja az érintetteknek, hogy társuljanak az Alsóörsi Beruházó Viziközmű 

Társulathoz. Az érdekeltségi hozzájárulás összegét 180.000 Ft-ban tartja 

célszerűnek megállapítani. A szennyvízcsatorna építése során felmerülő 

többletköltségeket a 2005-2006. évi költség-vetésből biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2005. évi költségvetést érintő 

a melléklet 1-7 sorszám szerinti munkálatok költségeit a költségvetésbe 

tervezze be.  

 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2005. évi költségvetés tervezése 

 

 

 142 /2004.(IX.16.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Balaton Fejlesztési Tanács 

és a Magyar Terület és Regionális Fejlesztési Hivatal által a  Balatoni 

Turisztikai Régióban 2004-2005-ben megvalósuló „Rendezvények támogatása” 

című kiírásban a „Nyárbúcsúztató Fesztivál” megrendezésére benyújtott 

pályázatában az igényelthez képest csökkentett támogatás miatt megnőtt 

saját erőt, 2.500.000 Ft-ot biztosítja. 

A saját erő fedezete az önkormányzat 2004.évi költségvetésének 2.sz.  mel-

léklet „Alsóörs Község Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként 

2004. évben” a „Programok, prospektus önrész 4.500 e Ft” megnevezéssel 

rendelkezésre áll. 

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződés 

megkötése és a pályázati elszámolás lebonyolítása érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 143 /2004.(IX.16.) Önk. sz. határozat  

A balatonalmádi kistérségbe tartozó Alsóörs község Önkormányzatának 

Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy Királyszentistván és Papkeszi 

községek a balatonalmádi statisztikai kistérség, illetve a Kelet-balatoni 

Kistérség Területfejlesztési Társulása teljes jogú tagjaivá váljanak. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2004. szeptember 28. 

 

 

 

 144/2004.(IX.16.) Önk. sz. határozat  



Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Happy Balaton KFT 

ajánlatát elfogadja, és megrendeli a német nyelvű turisztikai lapban 

történő települési információs egyoldalas hirdetést 3 dimenziós fényképpel 

és ingyenes internetes hirdetési oldallal. 

A felmerülő 190.000 Ft+ÁFA összeget a 2005. évi költségvetésben biztosítja. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal, ill. 2005. évi költségvetés tervezése 

 

 145 /2004.(IX.16.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Balaton Fejlesztési Tanács 

és a Magyar Terület és Regionális Fejlesztési Hivatal által kiírt „A tele-

püléskép javítását szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázatban támo-

gatási kérelmet nyújt be 3 db autóbusz váró megépítésére. A beruházás ösz-

szes költsége 7.662.000 Ft.  

Az igényelt támogatási összeg az összes költség 50 %-a,3.831.000 Ft.Az 50 % 

saját erőt a képviselőtestület a 2005. évi költségvetésében biztosítja. 

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre 

történő benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

146 /2004.(IX.16.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Református Egyházközség 

kérelmét támogatja, hozzájárul ahhoz, hogy a templom rekonstrukciós munkái 

befejezéséhez nyújtott 2.560.000 Ft összegű vissza-térítendő támogatást 2 

részletben fizethesse vissza az alábbiak szerint: 

 

- 2004. december 31. 2.000.000 Ft összeget, 

- 2005. december 31.   560.000 Ft összeget. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedésre. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: 2004. december 31. 

  

 147 /2004.(IX.16.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alsóörs-Lovas községek 

közötti közigazgatási határmódosítással elvileg egyetért. 

Felhatalmazza a polgármestert a Lovas községtől Alsóörs községhez történő 

területátcsatolási munkarészek elkészíttetésére. 

A felmerülő költséget az általános tartalékalapból biztosítja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2004. november 30.  

148/2004.(IX.16.) Önk. sz. határozat 



 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a községi strandon levő 

kertmozi vasszerkezetének bontásával egyetért. 

Megbízza a polgármestert, hogy a helyi építési vállalkozók megkeresésével 

ajánlja fel részükre a bontás és a területrendezés elvégzésének lehetőségét 

az elbontott vasszerkezet anyagáért. 

Amennyiben helyi vállalkozó nincs, felhatalmazza a polgármestert Major 

Zoltán vállalkozóval történő szerződéskötésre. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2004. szeptember 25. 

 

 149/2004.(IX.9.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a sportcsarnok büfé idény-

jellegű üzemeltetésére bérleti szerződést köt Major Beátával. 

 

 

150/2004.(IX.16.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sportcsarnok főbejáratának 

átalakítása témát napirendről leveszi. 

A szükséges vázlattervek elkészülte után, a költségek ismeretében hozza meg 

döntését. 

Felkéri a TEMÜSZ vezetőjét a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Pfaff Zsolt 

         intézményvezető 

 

Határidő: 2004. december 30.  

 

 

 

 

10/2004.(XI.18.) 

 

 

151/2004.(XI.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Riviéra-Balaton Kft bérlő-

vel a tulajdonában levő alsóörsi Camping bérletére 1996.január 1.-2005. de-

cember 31-ig határozott időre megkötött bérleti szerződést bérleti díj nem 

fizetése miatt, rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondja. 

A bérleti díj tartozás miatti követelés érvényesítésére - az önkéntes 

teljesítés elmaradása esetén – polgári peres eljárás indítását határozza el. 

A felmondással kapcsolatban ill. a polgári peres eljárásban a bíróság előtti 

képviselettel megbízza Dr. Bors István ügyvédet. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal  

 

 

 

 



 

 

                   _152_/2004. (XI.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Erdélyi Pál Alsóörs, Felső- 

máli u. 17. szám alatti lakos, szülő rézére történi kifizetéssel kiskorú 

 

- Valéria / sz: Veszprém, 1991.06.11. TAJ: 092617862/ 

- Márk / sz: Veszprém, 1992.10.21. TAJ:044803571/ és 

- Attila / sz: Veszprém, 1994. 12.17. TAJ: 095095639/ 

 

utónevű gyermekei részére rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítását 

rendeli el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 22 %-a mértékében 

2004.10.18. napjától. 

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

A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal útján a jogosultságot évente   

egyszer felülvizsgálja. 

A biztosított rendszeres gyermekvédelmi támogatás a jogosultság fennállá- 

sáig tart. 

A jogosultságban bekövetkező változást a gyermekek törvényes képviselője 

köteles bejelenteni. 

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges 

intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: folyamatos 

 

      __153/2004.(XI.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Csordásné Tóth Erzsébet 

Alsóörs, Endrődi S. u. 12. szám alatti lakos, szülő részére történő kifi-   

zetéssel 

- kk. Laura (sz: Veszprém, 2004.07.18. an: Tóth Erzsébet, 

              TAJ: 112196683 )  

utónevű gyermeke részére rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítását 

rendeli el az öregségi nyugdíjmin. 22 %-a mértékében 204.11.10.napjától.          

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

A képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal útján a jogosultságot évente   

egyszer felülvizsgálja. 

A biztosított rendszeres gyermekvédelmi támogatás a jogosultság fennállá-  

lásáig tart. 

A jogosultságban bekövetkezett változást a gyermek törvényes képviselője    

köteles bejelenteni. 

A képviselőtestület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges 

intézkedés megtételére.                

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: folyamatos 

 

 

 



             _154_/2004.(XI.18.) Önk.  sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Iványi László és Iványiné 

Wéninger Ildikó Alsóörs, Fő u. 17. sz. alatti lakosok részére a 

7/1992(XII.21.) sz. rendelet alapján 100.000 Ft egyszeri vissza nem 

térítendő lakáscélú támogatást nyújt. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

             

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

         Lehner Mária 

 

Határidő: 2004. december 15. 

 

 155 /2004.(XI.18.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete a 2005. évi Bursa Hungarica     

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett pályázatok el- 

bírálása alapján: 

    - Csonka Éva Csilla („A” típusú) részére    havi 3.000 Ft, 

támogatást állapit meg. 

 

Felkéri a jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 156 /2004.(XI.18.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete a 2005. évi Bursa Hungarica     

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett pályázatok el- 

bírálása alapján: 

    - Horváth István („A” típusú) részére   havi 3.000 Ft 

támogatást állapit meg. 

 

Felkéri a jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 157 /2004.(XI.18.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete a 2005. évi Bursa Hungarica     

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett pályázatok el-  

bírálása alapján: 

    - Molnár Miklós („A” típusú) részére havi 2.500 Ft 

támogatást állapit meg. 

 

Felkéri a jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 



 158 /2004.(XI.18.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete a 2005. évi Bursa Hungarica     

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett pályázatok el-  

bírálása alapján: 

       - Szántó Balázs („A” típusú) részére 1.500 Ft 

támogatást állapit meg. 

 

Felkéri a jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

  159/2004.(XI.18.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete a 2005. évi Bursa Hungarica     

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett pályázatok el-  

bírálása alapján: 

       - Szántó István Sámuel („B” típusú) részére 1.500 Ft 

támogatást állapit meg. 

 

Felkéri a jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 160 /2004.(XI.18.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete a 2005. évi Bursa Hungarica     

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett pályázatok el-  

bírálása alapján a szociális rászorultság feltételeinek hiánya miatt: 

    - Tímár Mátyás, 

pályázatát elutasítja, részére támogatást nem állapit meg.  

 

Felkéri a jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

  161/2004.(XI.18.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete a 2005. évi Bursa Hungarica     

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett pályázatok el-  

bírálása alapján a szociális rászorultság feltételeinek hiánya miatt 

    - Mórocza Eszter, 

pályázatát elutasítja, részére támogatást nem állapit meg.  

 

Felkéri a jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 162 /2004.(XI.18.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete a 2005. évi Bursa Hungarica     



Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett pályázatok el-  

bírálása alapján a szociális rászorultság feltételeinek hiánya miatt 

    - Mórocza Zsófia, 

pályázatát elutasítja, részére támogatást nem állapit meg.  

 

Felkéri a jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

163/2004.(XI.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete a 2005. évi Bursa Hungarica     

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett pályázatok el-  

bírálása alapján a szociális rászorultság feltételeinek hiánya miatt 

- Koterle Máté 

pályázatát elutasítja, részére támogatást nem állapit meg.  

 

Felkéri a jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 164 /2004.(XI.18.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete a 2005. évi Bursa Hungarica     

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett pályázatok el-  

bírálása alapján a szociális rászorultság feltételeinek hiánya miatt 

- Kovács Márton 

pályázatát elutasítja, részére támogatást nem állapit meg.  

 

Felkéri a jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 165 /2004.(XI.18.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Magas Richárd alsóörsi 8. 

osztályos tanuló részvételét az Arany János 

Tehetséggondozó programban támogatja és részére a 2005-ös tanévtől kezdő- 

dően tanulmányai idejére, maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra havi 

5.000 Ft ösztöndíjat állapit meg, amelynek fedezetét az éves költségveté- 

sében biztosítja.  

 

Felkéri a jegyzőt és az általános iskola igazgatóját a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

         Mészáros Károly 

         iskolaigazgató 

 

Határidő: 2004. november 30. 

  166/2004.(XI.18.) Önk. sz. határozat 

1. Alsóörs község Önkormányzatának Képviselőtestülete a módosított az 



   „Észak-Balatoni regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer” 

   projektre vonatozó Európai Uniós Kohéziós Alap támogatási kérelem be- 

   nyújtását támogatja és jóváhagyja. 

 

2. Alsóörs község Önkormányzatának Képviselőtestülete kötelezettséget vál- 

   lal a támogatási kérelemben megjelölt önkormányzati – a beruházás pályá- 

   zati kivitelezési összegéhez viszonyított – 10 % önrész biztosítására a  

   projektben megjelölt éves ütemezés szerinti éve megosztásban. A telepü-    

   lésre eső önrész értéke: 3.464.041 Ft, ÁFA nélküli értéket alapul véve,  

   melynek 30 %-a (a településlistában található támogatási intenzitásnak   

   megfelelő százalék) a Belügymisztérium önerő alap pályázatából kerül      

   finanszírozásra. 

 

3. Alsóörs község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza    

   Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint konzorcium gesztorát,     

   hogy az EU Önerőalap pályázatot az Észak-Balatoni Térség Regionális Te-    

   lepülési Szilárdhulladék Kezelési Rendszerre benyújtandó Kohéziós Alap   

   pályázat tartalmával azonos pénzügyi és műszaki tartalommal, fizetési    

   ütemezéssel nyújtsa be. 

 

4. Alsóörs község Önkormányzatának Képviselőtestület a beruházásból később    

   esetlegesen kiváló települések saját részének a projekt által érintett   

   összlakosság számához viszonyított lakosszámarányosan ráeső részét vál-   

   lalja. 

 

Felelős: az okiratok előkészítéséért 

         Hebling Zsolt polgármester 

         A költségvetési módosítások előkészítéséért: 

         Lehner Mária  

         jegyző  

 

Határidő: azonnal 

          A költségvetési módosítások a soron következő ülés.  

 

 168 /2004.(XI.18.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2005. évi költségvetési 

koncepciót az előterjesztés alapján elfogadja.  

 

 

  167 /2004.(XI.18.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2004. évi költségvetés 

III. félévére vonatkozó végrehajtásáról szóló tájékoztatót 

 

 

                     344.625 E/FT bevétellel 

                     363.965 E/FT kiadással 

                    - 19.340 E/FT záró-pénzkészlettel 

  

tudomásul vesz. 

 

169/2004.(XI.18.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Helyi Választási Bizottság 

tagjának Ferencsik János Alsóörs, Orgona u.1.sz.alatti lakost megválasztja. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

  170 /2004.(XI.18.) Önk. sz. határozat 



Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete az Alsóörs Gölye-Mál feltáró 

út „A” szakasza építése tárgyában hozott 42/2004.(IV.8.) Önk. sz. határo-

zata alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal, mint a SAPARD 

Hivatal jogutódjával kötött támogatási szerződésben foglaltaknak megfele-

lően a beruházást 2005. évben valósítja meg. 

 

A BESZT KFT 5/2004. tervszámú, a Veszprém megyei Közlekedési Felügyelete 

VE/UV/NS/A/639/3/2004. számú jogerős építési engedélyével jóváhagyott ter-

vei alapján Alsóörs község polgármestere által az építésre kiadott egyszerű 

eljárás ajánlattételi felhívását és annak módosítását, kiegészítését, elfo-

gadja. 

Alsóörs község polgármestere által létrehozott értékelő bizottságot az 

ajánlattételek vizsgálatával és javaslattételével bízza meg. 

A jóváhagyott beruházási program egyéb költsége terhére a polgármester ál-

tal tett intézkedéseket és kiegészítéseket (tervezés, bonyolítás) tudomásul 

veszi. 

Alsóörs község polgármesterének a Támogatási Szerződés módosítására tett 

intézkedését jóváhagyja. 

E szerint a beruházást 2005. június 15-ig be kell fejezni, s a Támogatási 

Szerződés mérföldkövei módosítását 2005. február 15. és 2005. június 25-re 

szükséges módosítani. 

Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés módosítása aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester  

 

Határidő: folyamatos 

 

171/2004.(XI.18.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete Alsóörs Akácfa utca kinyi- 

tása tárgyában hozott 46/2003.(II.20.) Önk. számú határozata alapján a 

Veszprém megyei Közigazgatási Hivatal Hatósági Főosztályán folyamatban lévő 

kisajátítási eljárásában Dr. Forgács Éva ingatlanforgalmi szakértő által 

javasolt 6.000 Ft egységárat magasnak tartja. 

Mindennek ellenére felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a 255. és 

256 hrsz-u ingatlanok tulajdonosai ezen javasolt kártalanítási összeget 

elfogadják, azaz ebben egyezség jön létre, úgy e megállapodást aláírhatja, 

s ennek fedezetét a 2005. évben biztosítja. 

Felkéri Dr. Bors István ügyvédet az egyezségi tárgyaláson a képviseletre. 

Amennyiben megállapítható, hogy ezen magas összeg biztosítása esetén még 

további kártalanításokra is kell számolni, úgy felhatalmazza a 

polgármestert a kisajátítási kérelem visszavonására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

   172/2004.(XI.18.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Séd patak mederrende-

zésével egyetért. 

A felmerülő költséget 180.000 Ft összeget az általános tartalékalapból 

biztosítja. 

 

Felkéri a TEMÜSZ vezetőjét a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Pfaff Zsolt  

         intézményvezető 

 

Határidő: azonnal 

 

 



                          173 /2004.(XI.18.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Tóth Balázs földmérő 

006/2/2002. munkaszámú államigazgatási határvonal változási vázrajza 

alapján hozzájárulását adja az alsóörsi 0133/1.,0133/2 és 0133/3hrsz-u 

területek Lovas községhez történő csatolásához 

Alsóörs község Önkormányzata tulajdonában levő 0133/1 hrsz-u 814 m2 közutat 

ingyenesen Lovas község tulajdonába adja. 

 

Lovas község Önkormányzata átadása alapján a lovasi 04/26.,a 06/4 és a 

08/143 hrsz-u területek Alsóörs községhez történő csatolását határozza el 

0141,0140 és 0139 hrsz-al. 

Lovas község Önkormányzata döntése értelmében a lovasi 04/26 hrsz-u 1659 m2 

és a 08/143 hrsz-u 249 m2 közutakat ingyenesen veszi át. 

Alsóörs község közigazgatásához átkerülő területeket belterületbe vonja a 

0141 hrsz-ot 890/17 hrsz-al 1659 m2 területtel közútként Marx Károly utca 

megjelöléssel, a 0140 hrsz- 157 m2-es területével növeli a 933 hrsz-u 

országos közút területét változatlan tulajdoni állapottal, míg a 0139 hrsz 

249 m2-es területével növeli a 964 hrsz-u közút területét, Erkel Ferenc 

utca megjelöléssel. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intékedés megté- 

telével. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő:  

   

 

   174 /2004.(XI.18.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Temesváry Kálmánné Alsóörs, 

Szabadság tér 1. sz. alatti lakos részére a 2/1992. (IX.24.) sz. rendelete 

alapján, az ingatlanán történő vöröskő támfal építéséhez 30.000 Ft összegű 

egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújt. 

A támogatás fedezet a 2005. évi költségvetés. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: 2005. évi költségvetés tervezése, 

          kifizetés: 2005. I. félév 

   175 /2004.(XI.18.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az Öböl TV KFT ajánlatát 

elfogadja. 

A község életéről szőlő 2 db archivált híranyagot tartalmazó DVD-t rendel 

meg. 

A felmerülő 120.000 Ft+ÁFA összeget a 2005. évi költségvetésben betervezi. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2005. évi költségvetés tervezése 

 

 

   176 /2004.(XI.18.) Önk. sz. határozat 



Alsóörs község Önkormányzat képviselőtestülete az ACRO DANCE SE kérelmére a 

2004. december 15-én tartandó Karácsonyi Évzáró Gálaműsor megrendezésére 

térítésmentesen biztosítja a Sportcsarnokot és a szükséges berendezéseket 

(sörpadok, és asztalok, hangosító berendezés). 

Felkéri a TEMÜSZ vezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Pfaff Zsolt 

         intézményvezető 

 

Határidő: azonnal 

 

  177 /2004.(XI.18.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete a Nyárbúcsúztató rendezvény 

sikeres lebonyolításában közreműködők munkájának elismeréséhez, vendéglá-

tásához 50.000 Ft összeget biztosit az általános tartalékalapból. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2004. december 31.  

 

  178/2004.(XI.18.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete a faluközpontban 2004. de-

cember 23-án 18 órakor tartja a „falukarácsony” rendezvényét.  

A felmerülő költséget az általános tartalékalapból biztosítja. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2004. december 

 

__179_/2004.(XI. 18.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestület az előző évek gyakorlatának 

megfelelően 2004. évben is megrendezi a Mikulás ünnepséget, valamint a 

nyugdíjasok karácsonyát. 

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

A 62. életévüket betöltött nőket és férfiakat ünnepségen megvendégeli és 

részükre ajándékcsomagot nyújt. 

A költségek fedezetéhez 700.000 Ft összeget is biztosit a rendelkezésre 

álló segélykeretből. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2004. december 6. 

          2004. december 18. 

 

 

 

 

 

 

 



11/2004.(XII.9.)    

 

  180 /2004.(XII.9.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a telekadó 100 Ft/m2 összegű 

adómértékét 2005. évre változatlanul hagyja, azt nem kívánja emelni. 

 

 

  181/2004.(XII.9.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az iparűzési adó 1,9 %-os 

mértékét 2005. évre változatlanul hagyja, azt nem kívánja emelni. 

 

 

  182/2004.(XII.9.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete 2005. évi kiadásokra – beru-

ázási – fejlesztési célú 27,3 mó Ft összegű maximum két és fél év futami-

dejű hitelt vesz fel az OTP Bank RT-tól. 

 

Alsóörs község önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő 

alatti költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fede-

zetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és 

biztosítja. 

Alsóörs község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgár-

mestert a Hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Rt-vel. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

  183 /2004.(XII.9.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzési értékelő 

bizottság javaslatát lefogadja és az Alsóörs Gölye-Mál településrészen a 

mezőgazdasági feltáró út megépítésével, a STRABAG RT Veszprémi Főépítés-

vezetőségét bízza meg. 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés előkészítésére és 

aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2004. december 13.  

 

 

  184 /2004.(XII.9.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a TEMÜSZ Szervezeti és 

Működési Szabályzatát, az 1. és 2. sz. mellékletekkel együtt jóváhagyja. 

 

 

 

  185 /2004.(XII.9.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs községönkormányzat Képviselőtestülete az „Endrődi Sándor” Általános 

Iskola és Napközi Otthonos Óvoda közös irányítású oktatási intézmény 

Házirendjét jóváhagyja. 



 186 /2004.(XII.9.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati hatáskörbe 

tartozó gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2004. évi ellátásáról 

szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul vette. 

 

  187 /2004.(XII.9.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Balatoni Hajózási RT-vel 

kötött – 45 db parkolóhely ellenében, az új vitorláskikötőben 2 db vitor-

ás-kikötőhely térítésmentes biztosítására vonatkozó -Megállapodást 

jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

   

 188 /2004.(XII.9.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a K. Catering és a Fagyi-

kunyhó KFT kérelmét támogatja és hozzájárul a tulajdonukat képező Alsóörsi 

393 és 394 hrsz-u ingatlanok VK 4 építési övezetbe történő átsorolásához a 

szabályozási terven. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: 2005. március 20. 

 

   189 /2004.(XII.9.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete Dr. Nyírán Gergely ügyvéd 

által képviselt Palotás Zsolt és neje 1024 Budapest Keleti Károly utca 46 

IV/3. sz. alatti lakos az alsóörsi 2225 hrsz-u ingatlanra vonatkozó – a 

rendezési terv módosítására irányuló kérelmét nem támogatja, azt eluta-

sítja. 

 

Felkéri a polgármestert a szüksége intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: 2005. január 30.   

 

   190 /2004.(XII.9.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete az „Endrődi Sándor” Álta-

ános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda közös irányítású oktatási intézmény 

új Alapító Okiratát jóváhagyja. 

Egyidejűleg az Általános Iskola ill.a Napközi Otthonos Óvoda korábbi 

Alapító Okiratát ill. az ezeket jóváhagyó határozatokat hatályon kívül 

helyezi. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 



 

  191 /2004.(XII.9.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a központi háziorvosi 

ügyelet, közös ellátására és támogatására kötött 2005. évre vonatkozó 

Megállapodást jóváhagyja, egyben annak aláírására a polgár-mestert 

felhatalmazza. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

192  /2004.(XII.9.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Rusvai Zoltán Alsóörs Jókai 

u. 6.sz. alatti lakossal kötött területbérleti szerződést –  kutyaiskola 

ködtetése céljából – 2005. december 31-ig meghosszabbítja a 98/2004.(V.13.) 

Önk. sz. határozatban foglalt feltételekkel. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.  

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2004. december 31. 

 

  193 /2004.(XII. 9.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a 145/2004.(IX. 16.) Önk. 

sz. határozat 4-ik mondatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az 50 % saját erőt a képviselőtestület a 2006. évi költségvetésében 

biztosítja. 

A határozat egyéb rendelkezéseit változatlanul hagyja. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2006. évi költségvetés tervezése 

 


