
1/2008.(I.31.) 

 

1_/2008. (I.31.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

 

1. a háziorvosi ügyelet közös szervezésére Alsóörs, Balatonalmádi 
Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Csajág, Felsőörs,  

   Küngös, Litér, Lovas, Szentkirályszabadja és Királyszentistván  

   települések önkormányzatával 2004.december 10-én kelt,2005.január 1- 

   től érvényes Megállapodás megszűnését 2008. február 29-i határnappal  

– Lovas Község Önkormányzata megállapodást felmondó nyilatkozata  

miatt – tudomásul veszi.  

  

2. a központi orvosi ügyelet közös szervezésére 2008. március 1-i határnappal, 
határozatlan időre – Lovas község nélkül, de egyebekben változatlan 

tartalommal – megállapodást köt Balatonalmádi, Küngös, Balatonfőkajár, 

Balatonfűzfő, Balatonkenese, Csajág, Felsőörs, Litér, Szentkirályszabadja 

és Királyszentistván települések önkormányzatával a központi orvosi ügyelet 

közös szervezésére, amennyiben az új megállapodás megkötését ezen 

önkormányzatok is jóváhagyják. 

 

3. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására.  

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester  

 

Határidő: 2008. február 1.  

                  

2__/2008.(I.31.) Önk. sz. határozat 

  

a.) Alsóörs Község Önkormányzata a helyi önkormányzatok társulásairól és     

    együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a alapján létrejött  

    Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási  

    Megállapodása melléklet szerinti módosítását 2008. február 1-től  

    jóváhagyja, és a Társulási Megállapodás módosítását aláírja. 

 

b.) A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a  Társulási  

    Megállapodás módosításának - 2008. évi költségvetésre vonatkozó –  

    hatásával a 2008. évi költségvetési rendeletben tervezzen.  

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester    

 

Határidő: a.)-b.) 2008. február 29. 

          

3__/2008.(I.31.) Önk. sz. határozat 

  

Alsóörs község önkormányzatának Képviselőtestülete pályázóként részt vesz a 

Kelet-Balatoni Területfejlesztési Önkormányzati Társulás által benyújtandó 

Közép-dunántúli Régió „a Balaton térség turisztikai vonzerejének növelése” 

című KDOP-2007/2.1.1/2 kódszámú pályázaton. 

A pályázati felhívást magára nézve kötelezően elfogadja. 

A pályázati önrészt a 2008. évi költségvetés pályázati önrész célú fejlesztési 

tartalékából biztosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok 

megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: 2008. február 1.  

 

 



4__/2008.(I.31.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 0112 hrsz-u ingatlanon 

multifunkcionális ökoturisztikai látogatóközpont létesítését határozza el.  

A megvalósításhoz pályázatot nyújt be a Balaton térség turisztikai vonzere-

jének növelésére kiirt KDOP-2007/2.1.1. felhívásra. 

Beruházás bruttó költsége: 90 millió Ft, melynek fedezetét az éves költség-

vetésekben tervezi. 

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati dokumentációt az MGM Szervezettel 

állíttassa össze és 2008. február 15-ig nyújtsa be a Közép-dunántúli Regio-

nális Tanácshoz.  

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2008. február 15. 

 

5__/2008.(I.31.) Önk. sz. határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzati Képviselőtestülete figyelemmel a 7/2005. (XI.11.)  

számú rendelettel módosított Alsóörs Község Település-rendezési tervében a May 

János út nyugati oldalán elhelyezkedő ingatlanokra érvényes szabályozásra 

tekintettel, a kérdéses terület kialakítása érdekében az alábbi döntést hozza: 

 

Az alsóörsi 828/146 hrsz-ú, 1 ha 0797 m2 térmértékű, a 828/147 hrsz-ú, 3910 m2 

térmértékű és 828/148 hrsz-ú 2 ha 1598 m2 térmértékű ingatlanok összevonását 

követően megvalósuló újraosztása során kialakuló 828/155, 828/156, 828/167, 

828/174 és 828/187 hrsz-ú, összesen 5854 m2 térmértékű, közút művelési ágú, 

valamint a 828/189 hrsz-ú 2928 m2 térmértékű, kivett, beépítetlen terület 

művelési ágú ingatlanokat ajándék címén elfogadja, a nagyszámú tulajdonosoknak 

a felajánlást ezúton is köszönettel nyugtázza. 

 

A Képviselő testület a településrendezési terv szabályainak való megfelelőség 

érdekében a kialakuló 828/189 hrsz-ú ingatlan művelési ágát az ingatlan 

térmértékének változatlanul hagyásával közparkra változtatja.  

 

Felkéri a Képviselőtestület polgármestert és a jegyzőt a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

    Lehner Mária  

    jegyző 

 

Határidő: folyamatos 

 

6__/2008.(I.31.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2007. évi CLXXII tv. 3.§.-a 

alapján Alsóörs község I. sz. szavazóköre Szavazatszámláló Bizottsága 

tagjának: 

 

           Dr. Hertelendy Imréné Alsóörs Iskola köz 4. 

           Zsebők Zsigmond Alsóörs József A. u. l9. 

 

sz. alatti lakosokat megválasztja. 

 

Felkéri a jegyzőt a megválasztott bizottsági tagok eskütételével kapcsolatos 

intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 



2/2008.(II.21.) 
7 /2008.(II.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Balatonalmádi Szociális 

Alapszolgáltatási Központ 2008. évi költségvetés tervezetét jóváhagyja. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2008. március 5. 

 

 

3/2008.(II.28.) 

8 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete hatályon kívül helyezi a 

113/2006.(XI.23.) Önk. sz. határozat – a Pénzügyi-költség-vetési Bizottság 

külső tagjára vonatkozó bekezdését. 

 

9 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Pénzügyi-költség-vetési 

Bizottság tagjának Plachyné Huszár Ida képviselőt megválasztja. 

 

 

10 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Napköziotthonos Óvodában 

igénybevett étkezésekért 2008. március 1. napjától fizetendő térítési díjak 

mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:  

 

             Megnevezés:                      Br. Térítési díj  

                                                (Ft/fő/adag) 

 

             Óvodás gyermek                         280 Ft 

             Iskolai  napközis gyermek              400 Ft 

             Iskolai menza                          270 Ft 

             Alkalmazottak                          420 Ft 

             Nyugdíjas étkezők                      450 Ft 

             Szociális ellátottak                   500 Ft 

             MKB kéz.utánp.tiz,ebéd,uzsonna         440 Ft 

             MKB kéz.utánp.tiz,ebéd.uzsonna vacsora 640 Ft 

             MKB kézl.utánp. ebéd                   300 Ft 

             Külső étkezők                          500 Ft 

             Idényjellegű étkezők                   800 Ft 

 

Felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Mészáros Károly  

         ÁMK vezető  

 

Határidő: azonnal 

 

11 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sportcsarnok és szabadtéri 

sportpálya bérleti díjait 2008. március 1. napjával az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

        Megnevezés                   Br. Bérleti díj 

 

                Sportcsarnok bérleti 

                díj helyi lakos részére         2.400 Ft/óra 



                Sportcsarnok bérleti 

                díj nem helyi lakos részére     4.700 Ft/óra 

                Sportpálya használat 

                (max. 2 óra)                   11.000 Ft/alk. 

                Sportpálya és öltöző 

                épület használata              16.500 Ft/alk. 

 

Felkéri a TEMÜSZ vezetőjét a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Pandur Ferenc  

         TEMÜSZ vezető 

        

Határidő: azonnal 

 

 12 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község önkormányzat Képviselőtestülete a Művelődési Ház bérleti díjait 

2008. március 1-vel az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

            Megnevezés                  Br. Bérleti díj 

 

            Nagyterem                    4.200 Ft/óra 

            Üveges terem                 1.500 Ft/óra 

            Klub helyiség                1.100 Ft/óra 

            Nagy rendezvény              8.400 Ft/óra 

 

            Teleház                        140 Ft/óra/gép 

 

A Képviselőtestület az alsóörsi civil és társadalmi szervezetek által történő 

igénybevétel esetén díjmentességet biztosit. 

Nem kulturális, illetve üzleti célú igénybevétel esetén az intézményvezető a 

meghatározott bérleti díj felett is megállapodást köthet.  

 

Felkéri az ÁMK vezetőjét a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Mészáros Károly  

         ÁMK vezető 

 

Határidő: azonnal 

 

  13 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzata likviditási célra 47.000.000 Ft összegű 1 év 

futamidejű hitelt vesz fel az OTP  Bank Rt-től.   

Alsóörs Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő 

alatt költségvetésbe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját 

bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a 

polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank RT-vel. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal  

 

 

 

  14 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sirály Nyugdíjas Klub részére 

230.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben civil szervezetek 

támogatására betervezett összegből. 

A támogatási összeg kifizetése 2 egyenlő részletben történik az alábbi 

ütemezés szerint: 

 

I. részlet: július 30-ig, 

II. részlet: október 30-ig. 

 



Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: július 30. ill. október 30.  

 

 15 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgári Nyugdíjas  Egyesület 

részére 200.000 Ft összegű támogatást nyújt a költség-vetésben civil 

szervezetek támogatására betervezett összegből. 

A támogatási összeg kifizetése 2 egyenlő részletben történik az alábbi 

ütemezés szerint: 

 

I. részlet: július 30-ig, 

II. részlet: október 30-ig. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

          

Határidő: július 30. ill. október 30.  

 

  16 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Vöröskereszt Szervezet 

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: július 30-ig, 

II. részlet: október 30-ig. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: július 30. ill. október 30.  

 

 

  17 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgárőrség részére 250.000 

Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben civil szervezetek támogatására 

betervezett összegből. 

A támogatási összeg kifizetése 2 egyenlő részletben történik az alábbi 

ütemezés szerint: 

I. részlet: július 30-ig, 

II. részlet: október 30-ig. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: július 30. ill. október 30. 

 

 

 

 18 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Remény Alkohol-ellenes Klub 

részére 30.000 Ft összegű támogatást nyújt a költség-vetésben civil 

szervezetek támogatására betervezett összegből. 

A támogatási összeg kifizetése 2 egyenlő részletben történik az alábbi 

ütemezés szerint: 

I. részlet: július 30-ig, 

II. részlet: október 30-ig. 



 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: július 30. ill. október 30.  

 

 

 19 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 60.000 Ft összegű támogatást 

nyújt a Csipkeműhely részére a költségvetésben egyéb támogatások címen 

betervezett összegből. 

 

Felkéri jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2008. december 31.  

 

  20 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 50.000 Ft összegű támogatást 

nyújt a Kisboldog-asszony Karitász csoport részére a  költségvetésben egyéb 

támogatások címen betervezett összegből.  

 

Felkéri jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2008. december 30. 

 

 21 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

  

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Katolikus Egyház részére 

2008. évben 435.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben Egyházak 

támogatására betervezett összegből. 

A támogatási összeg kifizetése 2 részletben történik az alábbi ütemezés 

szerint: 

I. részlet július 30. 

II. részlet október 30. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: július 30. ill. 

          október 30. 

 

 

 

 

 

   22 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község önkormányzat Képviselőtestülete a Református Egyház részére 

2008. évre 435.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben Egyházak 

támogatására betervezett összegből.              

A támogatási összeg kifizetése 2 részletben történik az alábbi ütemezés 

szerint: 

I. részlet július 30. 

II. részlet október 30. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 



 

Felelős: Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: július 30. 

          október 30. 

 

  23 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Dr. Bardóczi Miklós háziorvos 

részére 50.000 Ft/hó összegű támogatást nyújt a költség-vetésben orvosok 

támogatására betervezett összegből. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: folyamatos 

 

 24 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestület Dr. Prímász Krisztina fogszak-

orvos részére 200.000 Ft összegű támogatást nyújt a költség-vetésben orvosok 

támogatására betervezett összegből. 

Kifizetés két részletben. 

Felkéri jegyzőt a szükség intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: 2008. december 30. 

 

 

  25 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a központi orvosi ügyelet 

feladatainak ellátásához 592.000 Ft összegű támogatást biztosit, a költség-

vetésben orvosok támogatására betervezett összegből 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: havonta, folyamatos 

 

 

 26 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az ÖBÖL TV KFT részére 900.000 

Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben  

egyéb támogatásokra betervezett összegből.  

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: 2008. október 20.  

 

 27 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Veszprém TV részére 

200.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben egyéb támogatásra 

betervezett összegből. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 



Határidő: 2008. június 30. 

 

  28 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Megyei Mentőszervezet 04-s 

alapítvány részére 50.000 Ft összegű támogatást biztosít a költségvetésben 

egyéb támogatások címen betervezett összegből.  

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: 2008. szeptember 30. 

 

 29 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Veszprém Megye Közoktatásáért 

Közalapítvány (Veszprém, Megyeház tér 5.) részére 35.000 Ft összegű támogatást 

nyújt a költségvetésben egyéb támogatások címen betervezett összegből. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: 2008. július 30. 

 

  30 /2008.(II.28.) 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: 2008. július 30. 

 

  31 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kihívás napi rendezvények 

lebonyolításához 60.000 Ft összeget biztosit a költség-vetésben egyéb 

támogatásokra betervezett összegből. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 32 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Vesebetegek Veszprém Megyei 

Egyesülete (Veszprém, Kórház u. 1.) részére 10.000 Ft támogatást biztosit a 

költségvetésben egyéb támogatások címen betervezett összegből. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2008. december 30. 

 

  33 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Lovas Egyesület részére 

10.000 Ft összegű támogatást biztosít. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás kiutalására intézkedjen. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző  

 

Határidő: 2008. október 30. 

  34 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 



Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a „Mozdulj Balaton” 2008. évi 

programját, a költségvetésben egyéb támogatásokra betervezett összegből 70.000 

Ft összeggel támogatja. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

 

Határidő: 2008. augusztus 15. 

 

  35 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 20.000 Ft összegű támogatást 

nyújt a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére a költségvetésben egyéb 

támogatások címen betervezett összegből. 

Felkéri jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: 2008. december 31.  

 

  36 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestület 50.000 Ft összegű támogatást 

nyújt a CSEMADOK Kalászi Új Hajtás Alapszervezete részére A költségvetés egyéb 

támogatásokra betervezett összegből. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: a kérelem beérkezését követően 

 

 37 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község önkormányzat Képviselőtestülete a Tájoló 98 Térképészeti Iroda 

BT (Székesfehérvár Berényi u. 101.) részére a Balaton Körtúra térképes 

igazolófüzet kiadásához 25.000 Ft+ÁFA összegű támogatást nyújt 

 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: 2008. április 30.  

 

  38 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 50.000 Ft támogatást biztosít a 

költségvetésben egyéb támogatásra betervezett összegből a  Balatonfüred 

Városért Közalapítvány Kuratóriuma részére könyvsorozat kiadásához. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2008. június 30. 

 

 39 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Pro Literatúra Alapítvány 

anyagi támogatási kérelmét elutasítja. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2008. március 10. 

  40 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 



Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a Kistérségi tiszti 

főorvos javaslatát és az iskola-egészségügyi védőnői feladatok ellátásával 

Szilassy Albertné csopaki védőnőt bízza meg. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

  41 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal 

többször módosított Alapító Okiratának módosítását a szakágazati besorolás 

változása tekintetében jóváhagyja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal   

  42 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Általános Művelődési Központ 

többször módosított Alapító Okiratának módosítását a szakágazati besorolás 

változása tekintetében jóváhagyja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal   

   43 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Település-működtetési és 

Községgazdálkodási Szervezet többször módosított Alapító Okiratának 

módosítását a szakágazati besorolás változása tekintetében jóváhagyja. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: azonnal   

  44 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal és az 

Általános Művelődési Központ együttműködési megállapodását - pénzügyi, 

gazdasági feladatok ellátásával kapcsolatban - az ÁMK alapító okiratának 

mellékleteként elfogadja. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

  45 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal és a 

Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet együttműködési megál-

lapodását - pénzügyi, gazdasági feladatok ellátásával kapcsolatban - a 

Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet alapító okiratának 

mellékleteként elfogadja. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 



 

  46 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Zsebe Zoltán ajánlatot 

elfogadja és bérbeadja a strand főbejárata közelében levő Sirály Park 3/E sz. 

alatti tulajdonát képező 20 m2 alapterületű egyéb nem melegkonyhás 

vendéglátóhely, eszpresszó cukrászda profilú egységet. 

Hozzájárul továbbá a pavilon saját költségen történő átépítéséhez a benyújtott 

látványterv alapján. 

A 2008. évi bérleti díj 799.200 Ft+ÁFA. 

A bérlő a bemutatott tervek alapján az egységet 2008. szeptember 1. és 2009. 

május 31. között átépíti, megnövelve az alapterületet  

17,8 m2-el (összesen 37,7m2) illetve az egység D-i részén található korábbi 

koktélbárt, jelenleg zenepavilon mostani méretei szerint ahol italkimérés nem 

történhet. 

A két építmény között mobil, sátorszerű ponyva kerül kialakításra. Ezen 

épületek az önkormányzat tulajdonába kerülnek a átépítést követően, amely 

időponttól kezdően jelen bérleti szerződés az újonnan megépített 

létesítményekre vonatkozik. 

A 2009-es évre vonatkozó bérleti díj 208.000 Ft+ÁFA. 

Bérbeadó a bérleti díjat évente maximum az előz évi KSH által megállapított 

inflációs rátával emelheti. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal  

 

  47 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat  

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Bányai Lajos Balatonszöllős 

Cserényhegyi u. 16. sz. alatti lakos kérelméhez hozzájárul és az önkormányzat 

tulajdonát képező Strand sétánysor 14. sz. alatti 3.sz. pavilont 2008. május 

1. napjától kezdődően 2008. november 30-ig bérbeadja azzal, hogy a szerződés 

lejára után azt kizárólag 9 évre meghosszabbítja az önkormányzat által 

kidolgozott pénzügyi konstrukció alapján. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal  

  48 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a községi strand főbejárati 

épületének bal oldalát (lépcsőházat 21 m2 alapterületű helyiséget a hozzá-

tartozó 6 m2 alapterületű raktárral és a 11 m2 alapterületű férfi ill. női 

mosdót szociális helyiségekkel valamint a 36 m2 alapterületű félkör alakú 

teraszt) „Kilátó Drinkbár” megneve-zésű üzlethelyiség bérleti jogának 2014. 

március 31-ig történő átruházásához Hadnagy János 8200 Veszprém, Rómer F.u.6/b 

III/13.sz. a.lakos – vevő - részére a 11/1997.(X.17.) sz. rendelet 

4. §. alapján az alábbi feltételekkel hozzájárul: 

- bérleti jog átruházásáért fizetendő díjat br. 308.768 Ft-ot a szerződés 

megkötésével egyidejűleg megfizeti, 

- az új bérlő a 2008. 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  

 

  49 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 



Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a strand és kemping 2007. évi 

működéséről készült beszámolót jóváhagyólag tudomásul vette. 

 

  50 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete közmeghallgatást tart 2008. 

április 10-én 18 órai kezdettel az Eötvös Károly Művelődési Házban. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

Határidő: 2008. április 10. 

 

   51 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Lehner Mária jegyző nyugdíjba 

vonulása miatt részére 8 hónap felmentési időt biztosit. 

Munkavégzési kötelezettsége alól 2008. június 26. napjától mentesíti. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2008. március 31. 

 

 52 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Domján Zoltán Alsóörs, 

Szabadság tér 11/1. szám alatti lakos részére az ápolási díj folyósítását 

2008. március 31-ével megszünteti, mivel az arra     

való jogosultsága megszűnt. 

Felkéri a polgármester és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2008. március 31. 

   

    53 /2008.(II.28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Busa Sándor Alsóörs, Szent I. 

u. 54. szám alatti lakos részére havi 2.500 Ft összegű normatív lakásfenn-

tartási támogatás folyósítását rendeli el 2007. 12. 07. napjától egy év 

időtartamra. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal   

 

 

 

4/2008.(IV.8.) 

 

                    54 /2008.(IV.8.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Jármai Péter /sz: Zirc, 

1948.03.11.,an.: Szlotta Matild TAJ száma: 014 043 040/ részére 2008. évben  

a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 80%-a összegében az ápolási díj 

továbbfolyósítását rendeli el a következő évi felülvizsgálatig. 

 

Felkéri polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés   



megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

                    55 /2008.(IV.8.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Hajtó Ildikó Alsóörs, Gagarin 

u. 9. szám alatti lakos ápolási díjának folyósítását 2008. március 31-ével 

megszünteti, mivel nevezett bejelentette, hogy keresőtevékenységbe kezd. 

Felkéri polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés   

megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: Azonnal 

 

                    56 /2008.(IV.8.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Losonczi Ádámné /sz: Vas 

Éva,Pápa,1955.07.12., an.: Klemencz Zsuzsanna, TAJ száma: 068 761 550/ részére 

2008. évben a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 80%-a összegében az ápolási 

díj tovább-folyósítását rendeli el a következő évi felülvizsgálatig.    

           

Felkéri polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés   

megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

                    57 /2008.(IV.8.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Marik Péterné Alsóörs, Viola u. 

26. szám alatti lakos ápolási díjának folyósítását 2008. március 31-ével 

megszünteti, mivel saját jogú nyugdíjra lesz jogosult. 

 

Felkéri polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés   

megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

                    58 /2008.(IV.8.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Berta Istvánné /sz: Tislér 

Ildikó Tünde, Felsőörs, 1951.08.07., an.: Balogh Heléna, TAJ száma:  

065 482 151/ részére 2008. évben a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 80 %- 

a összegében az ápolási díj továbbfolyósítását rendeli el a következő évi 

felülvizsgálatig. 

              

Felkéri polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés   

megtételére. 



 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal                 

 __59_/2008.(IV.8.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kajári Krisztina Alsóörs, Óvoda 

u. 4. szám alatti lakos részére havi 6.400 Ft. összegű normatív lakásfenn-

tartási támogatás továbbfolyósítását rendeli el 2008.01.01. napjától egy év 

időtartamra. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

         Lehner Mária 

         jegyző   

 

Határidő: azonnal        

                          

                 __60_/2008.(IV.8.) Önk. sz. határozat                  

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Gárdonyi Géza és Gorecka 

Katarzyna Alsóörs, May J. u. 19. szám alatti lakosok lakásfenntartási 

támogatását 2008. március 31-vel megszünteti, mivel a családban az egy főre 

jutó jövedelem meghaladja a törvényben és a helyi rendeletben előírt mértéket. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

  61 /2008.(IV.8.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Községi Strand 2008. évi 

belépőjegyei és szolgáltatási díjait az alábbiak szerint állapítja meg: 

Megnevezés                                 díj Ft 

 

       Felnőtt napi belépő                            380 Ft 

       50 %-os 16 óra után                            190 Ft 

       Gyermek, nyugdíjas napi belépő                 260 Ft 

       50 %-os 16 óra után                            130 Ft 

       Felnőtt heti bérlet                          2.000 Ft 

       Gyermek, nyugdíjas heti bérlet               1.400 Ft 

       Felnőtt idénybérlet                         10.000 Ft 

       Gyermek, nyugdíjas idénybérlet               7.000 Ft 

       Felnőtt helyi lakos idénybérlet              1.000 Ft 

       Gyermek, nyugdíjas helyi lakos idénybérlet     500 Ft 

       Napi szekrény jegy                             300 Ft 

       Hangos bemondás                                400 Ft 

       Reklám bemondás                       3.000 Ft/3 alkalom 

 

       Gyermekeknek a belépőt 4 év kortól kell megváltani.  

 

A képviselőtestület az Alsóörsön üdülőingatlannal rendelkezők részé-re 

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

amennyiben a tulajdonosnak nincs helyi adótartozása.  

 

Megbízza a TEMÜSZ vezetőjét a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Pandur Ferenc  

         intézményvezető 

 



 

Határidő: azonnal   

 

   62/2008.(IV.8.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati tulajdonú és 

üzemeltetésű Camping 2008. évi szolgáltatási árait az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

Megnevezés                    díj 

 

Lakókocsi                         2.300 Ft 

Nagysátor 5 m2-tól                1.500 Ft 

Kissátor 5 m2-ig                  1.100 Ft 

Felnőtt napi belépő               1.000 Ft 

Gyermek napi belépő                 700 Ft 

Külső felnőtt                       400 Ft 

Külső gyermek, nyugdíjas            200 Ft 

Áram                                500 Ft 

Kutya                               700 Ft 

 

Lakókocsihely szezonára         170.000 Ft 

 

Felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Pandur Ferenc  

         intézményvezető 

 

Határidő: július 30. ill. október 30.  

 

 

 

 

 

  63 /2008.(IV.8.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati hatáskörbe 

tartozó gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2007. évi ellátásáról szóló 

beszámolót jóváhagyólag tudomásul vette. 

  

 

 

  64 /2008.(IV.8.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a málnási iskola avatására, 

70.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben egyéb támogatásokra 

betervezett összegből. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

  65 /2008.(IV.8.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Települési Önkormányzatok 

Országos Szövetségébe történő belépés mellett döntött. 

Az éves tagsági díjat 20 Ft/lakos/év az általános tartalék alapból biztosítja.   

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  



         polgármester 

 

Határidő: 2008. május 1. 

 

 

 

 66 /2008.(IV.8.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul az önálló civil 

szervezetként megalakuló nyugdíjas szervezet Alsóörsi Polgári Nyugdíjas 

Egyesület formában történő névhasználatához.  

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: 2008. április 30. 

 

 

 

 

6/2008.(IV.28.) 

 

  68 /2008.(IV.28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község önkormányzat Képviselőtestülete a Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Szociális Alapszolgáltatási 

Központ 2007. évi beszámolóját az 1-2. sz. melléklet alapján jóváhagyja. 

A 2007. évi pénzmaradvány – Alsóörs településre vonatozó kötelezettséggel 

terhelt előirányzata 152 e/Ft, amely visszapótlásra kerül a 2007. évi 

pénzmaradvány felosztásakor. 

A kötelezettséggel terhelt összeg figyelembevételére kerül a 2007. év pénzügyi 

elszámolásakor. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2008. május 15. 

 

 

 

 69 /2008.(IV.28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község önkormányzat Képviselőtestülete az Észak-Balatoni Térség 

Regionális Települési Szilárdhulladék kezelési Önkormányzat Társulás Tanácsa 

Társulási Megállapodásának ismételt módosításához hozzájárul. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal  

 

 

 

 

 

 

 70 /2008.(IV.28.) Önk. sz. határozat 

 



Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium „Idegenforgalmi közmunkaprogram” pályázatán részt vesz. 

Felhatalmazza Balatonfüred város Önkormányzatát, a pályázat benyújtására. 

A konzorciumi szerződést jóváhagyja és a szükséges önrészt 364.560 Ft-ot 

biztosítja. 

Az egy havi támogatást melynek összege: 506.332.-Ft előfinanszíroz a PROBIÓ 

Zrt. részére. 

Az utolsó havi elszámolást követően, a támogatás jóváírásakor a PROBIÓ Zrt. az 

összeget visszautalja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: 2008. május 6. 

 

  71  /2008.(IV.28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a községi strandon a 

Strandsétány 16. sz. alatt 2.sz. pavilon  bérleti jogának 2017.október 31-ig 

történő átruházásához a Madacska Istvánné 8226 Alsóörs May J. u. 24.sz.a.lakos 

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

hozzájárul: 

 

- bérleti jog átruházásáért fizetendő díjat br. 1.280.448Ft-ot a szerződés 

megkötésével egyidejűleg megfizeti, 

 

- az új bérlő a 2008. 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  

 

  72  /2008.(IV.28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Plakát M+J BT (Alsóörs,Hársfa 

u. 15.) részére hozzájárul a községi strandon lévő „Karamell Cukrászda” 

elnevezésű üzlet albérletbe adásához Monostori Viktor  egyéni vállalkozó 

(Csopak, Kossuth u. 83.) részére a 11/l997.(X.17.) Önk. sz. rendelete 6.§-ában 

foglalt feltételekkel. 

Az albérletbe adás 2 évre, 2008-2009. évekre történik. A 2008-ban fizetendő 

emelt összegű bérleti díj br. 232.536 Ft. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

  73 /2008.(IV.28.) Önk. sz. határozat 

 



Alsóörs Község önkormányzat Képviselőtestülete a községi strandon levő 

Karamell Cukrászda elnevezésű üzlet profilbővítéséhez nem járul hozzá, azt 

elutasítja. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2008. május 30. 

 

  74 /2008.(IV.28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestület a 2008. évre vonatkozó nemleges 

közbeszerzés tervet elfogadja. 

 

75 /2008.(IV.28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 főből álló ad-hoc bizottságot 

hoz létre a lakáshoz-jutás önkormányzati támogatásáról szóló rendelettervezet 

előkészítésére. 

 

A bizottság tagjai  

 

                      Dr. Bardóczi Miklós 

                      Dr. Kölcsei Márton 

                      Nemes István  

                      Plachyné Huszár Ida 

 

Felkéri a Bizottságot a rendelettervezet összeállítására testület elé 

terjesztésér. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2008. december 30. 

 

 

7/2008.(V.27.) 

 

 

 

76__/2008.(V.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Berta Istvánné Alsóörs, Balassi 

B. u. 11. szám alatti lakos részére az ápolási díj folyósítását 2008. július 

31-ével megszünteti, mivel az arra való jogosultsága megszűnt. 

Felkéri a polgármester és a vezető-tanácsost a szükséges intézkedés 

megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

         Báró Béla 

         vezető-tanácsos 

            

Határidő: 2008. július 31. 

 

 

 

_77_/2008.(V.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Jármai Péter Alsóörs, Ady E. u. 

2. szám alatti lakos részére az ápolási díj folyósítását 2008. május 31-ével 

megszünteti, mivel az arra való jogosultsága megszűnt. 



Felkéri a polgármester és a vezető-tanácsost a szükséges intézkedés 

megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

         Báró Béla 

         vezető-tanácsos 

 

Határidő: 2008. május 31. 

                 

 

78/2008.(V.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kelet-Balatoni Kistérség 

Többcélú Társulási Megállapodása módosítását (3) jóváhagyja a melléklet 

szerint. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 79/2008.(V.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok 

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

alapján létrejött Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Megállapodása melléklet szerinti módosítását 2008. június 1-től 

jóváhagyja. 

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, a módosított megállapodás 

aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

_80_/2008.(V.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a háziorvosi ügyelet közös 

szervezésére Balatonalmádi-Balatonfőkajár-Balatonfüzfő-Balatonkenese-Csajág-

Felsőörs-Küngös-Litér-Lovas-Szentkirályszabadja és Királyszentistván 

települések önkormányzatával 2004. december 10-én kötött többször módosított 

keret-megállapodás egységes szerkezet-be foglalják, a feladatellátásért járó 

díj összegét az alábbiak szerinti módosításához hozzájárul: 

 

12./ A feladat ellátásáért az egészségügyi szolgálatot 

     2008.január 1-től a támogatási összeg következő  

     módosításáig 36 Ftxlakosxhó hozzájárulás illeti meg. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2008. május 31. 

 

 

 

 

 

 



 

_81_/2008.(V.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kelet-Balatoni Többcélú 

Társulás keretében ellátott pedagógiai szakszolgálat 2008. évi ellátásához 

61.763 Ft összeggel járul hozzá. 

 

Felkéri Báró Béla vezető-tanácsost a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         vezető-tanácsos 

 

Határidő: 2008. december 31. 

 

 

__82 /2008.(V.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a Kelet-Balatoni 

Kistérség Többcélú Társulása által benyújtandó szociális pályázattal, a 

szükséges önrészt, 168.675 Ft-ot valamint az 5 %-os sikerdíjat – 75.904 Ft-ot 

tartalékalap terhére biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 83_/2008.(V.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs, község Önkormányzatának Képviselő Testülete együttműködési megál-

lapodást köt az Alsóörsért Közalapítvánnyal az EGT/Norvég Finanszírozási 

Mechanizmus keretében támogatott „A nem kormányzati szervek (NGO-k) 

bevonásának ösztönzése a környezetvédelem területén a Balatoni Régióban” című 

pályázat benyújtására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: 2008. június 20. 

 

 

 84_/2008.(V.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzatának Képviselő Testülete támogatja egy db fűkasza 

beszerzését, melyhez az általános tartalékalapból 170e/Ft-ot biztosít. 

 

Felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Pandur Ferenc  

         intézményvezető 

 

Határidő: 2008. június 15. 

 

 

 

 

 

_85_/2008.(V.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a községi 

strandon a Magyar Strandsportok Szövetsége által július 14-19. között 



megrendezésre kerülő nemzetközi játékokat és hozzájárul a szabvány méretű 

homokozott kézilabda pálya létesítéséhez. 

 

Felelős: Pandur Ferenc  

         intézményvezető 

 

Határidő: 2008. június 30. 

 

_86 /2008.(V.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a községi standra 

480.000 Ft összegű evezős mentőkatamarán beszerzésével, és támogatja pályázat 

benyújtását a Balaton Fejlesztési Tanácshoz. 

A szükséges önerőt – 100.000 Ft-ot – az általános tartalékalapból biztosítja. 

Felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére és a pályázat 

benyújtására. 

 

Felelős: Pandur Ferenc 

         intézményvezető 

 

Határidő: 2008. június 20.  

 

 

87_/2008.(V.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Szabó Zoltán bérlő részére 

hozzájárul a községi strand „Nyugati” büfé (Sandwich Boksz) elnevezésű üzlet 

albérletbe adásához Görög Sándor (1078 Budapest Nefelejcs út 55.) részére a 

11/l997.(X.17.) Önk. sz. rendelte 6.§- 

ában foglalt feltételekkel. 

 

Felkéri Báró Béla vezető-tanácsost a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         vezető-tanácsos 

 

Határidő: azonnal 

 

 

_88_/2008.(V.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Aora ER KFT bérlő 

(képviseli Keresztesi Raul) részére hozzájárul a községi strand keleti oldalán 

levő Admirál étterem albérletbe adásához Piti Jánosné  

(Derekegyház,Köztársaság tér 7.)egyéni vállalkozó részére 11/l997.(X.17.) Önk. 

sz. rendelte 6.§-ában foglalt feltételekkel. 

 

Felkéri Báró Béla vezető-tanácsost a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         vezető-tanácsos 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  89 /2008.(V.27.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete PANA 2001 KFT bérlő 

(képviseli Pandurné Nagy Ildikó) részére hozzájárul a községi strand keleti 

oldalán levő strandcikk-divatáru üzlet albérletbe adásához ER-LA BT (8412 

Veszprém, Füzesi u. 27., képviseli Kele László) részére 11/l997.(X.17.) Önk. 

sz. rendelte 6.§-ában foglalt feltételekkel. 

A profilmódosításhoz - masszázs tevékenység - hozzájárul. 

 

Felkéri Báró Béla vezető-tanácsost a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         vezető-tanácsos 

 

Határidő: azonnal 

 

_90_/2008.(V.27.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Egyetemi és Főiskolai Amatőr 

Kosárlabdázók Egyesülete részére strandkosárlabda bajnokság megrendezéséhez 

100.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben egyéb támogatások címen 

betervezett összegből. 

 

Felkéri a Báró Bála vezető-tanácsost, hogy a támogatás átutalására 

intézkedjen. 

 

Felelős: Báró Béla 

         vezető-tanácsos 

 

Határidő: 2008. július 30. 

 

__91_/2008.(V.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Lovas Község Önkormányzata 

részére a 2008. évi Lovasi Napok rendezvényeinek támogatására 100.000 Ft-ot 

biztosit a költségvetésben egyéb támogatások címen betervezett összegből. 

 

Felkéri a Báró Béla vezető-tanácsost, hogy a támogatás átutalására 

intézkedjen. 

 

Felelős: Báró Béla 

         vezető-tanácsos 

 

Határidő: azonnal  

 

 

 

8/2008.(VI.26.) 

 

  92 /2008.(VI.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza Báró Béla vezető-

tanácsost 2008. július 1-től 2008. december 31-ig a jegyzői feladatok 

ellátásával. Megbízási idejére helyettesítési díja illetményének 50 %-a. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal  

 

 

 

 

 



 

 

  93 /2008.(VI.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja Alsóörs község 

területére a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatás Központot a 

térítésmentes pszichológiai tanácsadás megszervezését. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

94 /2008.(VI.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a Szociális Intéz-

ményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének módosításához.  

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételét. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

95 /2008.(VI.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község önkormányzat Képviselőtestülete megköszöni Grúber Sándor r. 

alezredes úrnak a Balatonalmádi Rendőrkapitányság nyugdíjba vonuló vezetőjének 

Alsóörs község érdekében végzett munkáját, a 1994. évi XXXIV tv. 3. fejezet 2. 

bekezdése alapján Pataki György r. alezredes rendőrkapitánnyá történő 

kinevezését támogatja.  

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

96 /2008.(VI.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az ülésre előterjesztett ÁMK 

költségvetésének módosítása napirend tárgyalását elnapolja, további pénzügyi 

egyeztetéseket tart szükségesnek az intézmény vezetőjével. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

         Mészáros Károly 

         ÁMK vezető 

 

Határidő: 2008. szeptember 30. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

97 /2008.(VI.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Dr. Majoross Péter és Dr. 

Majorossné Fenyvesi Julianna Alsóörs, Béke u. 2. sz. alatti lakosok részére a 

2/1992.(IX.24.) sz. rendelet alapján az Alsóörs Kossuth L. u. 13. sz. alatti 

ingatlanon építendő vöröskőtámfal építéséhez 100.000 Ft egyszeri, vissza nem 

térítendő támogatást biztosit az általános tartalékalapból.  

 

Felkéri mb.jegyzőt, hogy a támogatás kifizetésére intézkedjen. 

 

Felelős: Báró Béla 

         mb. jegyző 

 

Határidő: 2008. augusztus 30. 

 

  98 /2008.(VI.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Vakok és Gyengénlátók 

Veszprém Megyei Egyesülete részére 10.000 Ft összegű támogatást nyújt a 

költségvetésben egyéb támogatásokra betervezett összegből.  

 

Felkéri mb. jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         mb.jegyző 

 

Határidő: 2008. szeptember 30. 

 

  99 /2008.(VI.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az előterjesztés mellékletét 

képező ingyenes részvény átruházási megállapodásban foglaltakat jóváhagyja, 

felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  

 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2008. július 30.  

 

 

 

 100 /2008.(VI.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert 

valamint a Pénzügyi Bizottság elnökét a BAHART részvényekkel kapcsolatos 

további tárgyalások folytatására. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

         Dr. Kölcsei Márton 

         pénzügyi- költségvetési  

         bizottság elnöke 

 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 



 

 

 

 

  101 /2008.(VI.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat képviselőtestülete értékesítésre jelöli ki 

Stefanics Lajos 15/2008. munkaszámú előzetes változási vázrajza alapján az 589 

hrsz-u közút 587 hrsz-u ingatlan Ny-i telekhatárától az 596 hrsz ingatlanig 

terjedő szakaszát. 

Vételár 20.000 Ft/m2. 

Az adás-vételi eljárás-, a földhivatali munkarészek elkészítése-, a 

tulajdonjog változás bejegyzésének költsége vevőket terheli. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2008. július 31. 

 

 102 /2008.(VI.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Veming KFT ajánlatát - a 

988/13, 988/24 hrsz-u területeket érintő szennyvíz-csatorna vezeték nyomvonal 

áthelyezése - napirendről leveszi és felhatalmazza    

 

                   Hebling Zsolt polgármestert 

                   Nemes István 

                   Vörösmarty Mihály képviselőket 

 

folytassanak további tárgyalásokat a témában. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: folyamatos 

 

 

 103 /2008.(VI.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Balatonfüred-Csopak Tája 

Szövetkezet eladási ajánlatával a 990/3., 990/5 hrsz-u területek tekintetében 

anyagi lehetőségei hiányában nem kíván élni. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester  

 

Határidő: 2008. július 31. 

 

 

  104 /2008.(VI.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Rendezési Tervére hivatkozással 

Magyar József vételi ajánlatával a 149/49 hrsz-u ingatlanra nem kíván élni. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2008. július 31. 

 

 

 

 

 



 

  105 /2008.(VI.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete nem támogatja a MÁV Zrt és az 

Önkormányzat között létrejövő szerződés aláírását területek rendszeres 

karbantartásáról az irreálisan alacsony költségtérítés miatt. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 106 /2008.(VI.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal 

többször módosított Alapító Okiratának módosítását a szakfeladatok változása 

tekintetében jóváhagyja. 

 

Felkéri a polgármestert és az mb. jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Báró Béla  

         mb. jegyző 

 

Határidő: azonnal   

 

 

107 /2008.(VI.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Általános Művelődési Központ 

többször módosított Alapító Okiratának módosítását a szakfeladatok változása 

tekintetében jóváhagyja. 

 

Felkéri a polgármestert és az mb. jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Báró Béla   

         mb. jegyző 

 

Határidő: azonnal   

 

 

  108 /2008.(VI.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Településműködtetési és 

Községgazdálkodási Szervezet többször módosított Alapító Okiratának 

módosítását a szakfeladatok változása tekintetében jóváhagyja. 

 

Felkéri a polgármestert és az mb. jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Báró Béla  

         mb. jegyző 

 

Határidő: azonnal   

 

 

 



 

 

  109 /2008.(VI.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Pénzügyminiszter a 

játékkaszinók üzemeltetésére vonatkozó olyan tartalmú koncessziós pályázatának 

kiírásával, amelynek értelmében az önkormányzat területén I. kategóriába 

sorolt játékkaszinó működhet nem ért egyet. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2008. július 25.  

 

 

  110 /2008.(VI.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete elviekben egyetért Alsóörs-

Felsőörs-Lovas községekben gyermekszakorvosi körzet kialakításával. 

 

 

 

 

9/2008.(IX.24.) 

 

 

  111 /2008.(IX.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 

jegyzői állására az alábbi pályázatot írja ki: 

Pályázati felhívás jegyzői állásra 

I.   A pályázati felhívást kiíró adatai: 

     Neve: Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

          8226 Alsóörs, Ady E. u. 7. 

II.  A pályázati felhívás kiírását kötelezővé tevő jogszabály      

     megjelölése: 1992. évi XXIII. tv.  

III. A meghirdetett állás adatai: 

     A közigazgatási szerv neve: 

     Alsóörs Község Polgármesteri Hivatala 

     Feladatkör/munkakör megnevezése: jegyző 

                                                              

     Az állás betölthető: 2009. január 01-től    

     A kinevezés határozatlan időre szól, melyből az első hat hónap  

     próbaidő. 

    

IV.  Az állás betöltésének feltételei: 

  A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselők jogállásáról      

  szóló 1992. évi XXIII. törvényben (a továbbiakban: Ktv. )  

  szereplő általános alkalmazási feltételeknek  

  (magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,     

  összeférhetetlenség hiánya,), és azokat igazolnia kell.  

  Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Az általános előírásokon túlmenő alkalmazási feltételek: 

       Iskolai végzettség szintje: Felsőfokú 

       Szakképesítés: igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi   

                      doktori képesítés  

       Szakmai gyakorlat: ötéves közigazgatási gyakorlat 

       Közigazgatási szakvizsga: Jogi vagy közigazgatási szakvizsga        

                                 letételének igazolása. 

V.   Illetmény és egyéb juttatás (ok): 

     Köztisztviselői törvény alapján 

VI.  A pályázat tartalmára vonatkozó előírások: 

     A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: 

     - részletes szakmai önéletrajzot, 

     - a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos vezetői     

       elképzelések, 

     - hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat  

       elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati  

       iratanyagba betekinthetnek 

     - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

     - az oklevelek, bizonyítványok másolatait 

VII. A pályázat benyújtásának módjára és határidejére vonatkozó  

     előírások: 

     1. A pályázatot postai úton kell benyújtani a következő címre: 

        Alsóörs Polgármesteri Hivatal  

        Hebling Zsolt polgármester 

        8226 Alsóörs, Ady E. u.7. 

     2. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. november 20. 

VIII. A pályázat elbírálásának módjára és határidejére vonatkozó  

      tájékoztatás: 

      - A benyújtási határidőt követően a Képviselő-testület által       

        megválasztott bizottság végzi a pályázatok előzetes      

        elbírálását.  

      - A Képviselő-testület jogosult a pályázatot eredménytelennek        

        nyilvánítani.  

      A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt      

      követő első képviselő - testületi ülés.  

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal  

 

 

  112 /2008.(IX.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kelet-Balatoni Kistérség 

Többcélú Társulási Megállapodása módosítását (4) jóváhagyja a melléklet 

szerint. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 113 /2008.(IX.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Balatonalmádi Szociális 



Alapszolgáltatási Központra vonatkozó – 2008. I. félévi teljesítéséről szóló 

tájékoztatót, amely Alsóörs községre vonatkozóan, szakfeladatonkénti bontásban 

mutatják a 2008. I. félévi pénzforgalmi teljesítést – tudomásul veszi.  

 

114 /2008.(IX.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Általános Művelődési Központ 

többször módosított Alapító Okiratának módosítását a szakfeladatok változása 

tekintetében jóváhagyja. 

 

Felkéri a polgármestert és mb. jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Báró Béla   

         mb. jegyző 

 

Határidő: azonnal   

 

115 /2008.(IX.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2008-2009. tanév iskolakez-

dési támogatásait az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

 

Általános iskolások tankönyvtámogatása         1.577.230 Ft 

1.2. és 4. osztályos tanulók   29x4.000 Ft       116.000 Ft 

középiskolások                60x15.000 Ft       900.000 Ft 

felsőfokon hallgatók          30x20.000 Ft       600.000 Ft 

                                     összesen: 3.193.230 Ft 

                                        kb.    3.200.000 Ft 

 

Felkéri mb. jegyzőt és az intézményvezetőt, hogy a támogatások kifizetésére a 

szükséges intézkedéseket tegyék meg. 

 

Felelős: Báró Béla 

         mb. jegyző 

 

         Mészáros Károly  

         ÁMK vezető 

          

 

Határidő: 2008. november 30. 

 

 116 /2008.(IX.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Oktatási Minisztérium által 

2009. évre meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

Pályázathoz való csatlakozást határozza el és a pályázati feltételek szerint a 

pályázatot kiírja. 

Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és felkéri 

a mb.jegyzőt a pályázat kiírásával és a pályázatok elbírálásával kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Báró Béla mb. jegyző 

        

Határidő: 2008. szeptember 30. ill.  

          2008. november 24. 

 

 

 

 117 /2008.(IX.24.) Önk. sz. határozat 

 



„Alsóörs Község Önkormányzata képviselő testülete támogatja hogy az Észak-Balatoni 

Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás, a Társulás 

működési területén található felhagyott, illetve bezárásra kerülő lakossági kommunális 

hulladéklerakók rekultivációjára a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2.3.0. 

számú, „Települési szilárdhulladék lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok 

elvégzése” elnevezésű intézkedésére pályázatot nyújtson be. 

A Társulási Tanács határozatával összhangban vállalja a településre jutó önrész biztosítását, 

melynek fedezetét költségvetésében szerepelteti, az alábbi ütemezés szerint: 

 A befizetési kötelezettség teljesítésének 
időpontja 

Felhalmozás Működés Összesen 

I. forduló megvalósítása 

a. I. részlet (esedékes: 2009. március 31.) 158 700,- Ft 46 200,- Ft 204 900,- Ft 

b. II. részlet (esedékes: 2010. március 31.) 84 000,- Ft 18 400,- Ft 102 400,- Ft 

II. forduló megvalósítása 

c. III. részlet (esedékes: 2011. június 30.) 102 500,- Ft 102 500,- Ft 205 000,- Ft 

d. Összesen (d. = a. + b. + c.) 345 200,- Ft 167 100,- Ft 512 300,- Ft 

Az Önkormányzat támogatja a tagok önerő biztosítási kötelezettségét csökkentő pályázati 

lehetőségek igénybevételét.” 
 

 118 /2008.(IX.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2008. évi költség-vetés I. 

félévére vonatkozó végrehajtásáról szóló tájékoztatót 

 

                          232.349   E/Ft bevétellel, 

                          230.O73   E/Ft kiadással 

                            2.868   E/Ft záró 

 

pénzkészlettel tudomásul veszi.  

 

 

 119 /2008.(IX.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Balatoni Hajózási Zártkörűen 

működő részvénytársaság 48,99 % szavazati arányt helyettesítő állami 

részvénycsomagjának ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló ingyenes 

részvény átruházási megállapodásban foglaltakat – amely a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt, mint átadó, valamint az átvevő balatoni önkormányzatok 

között jött létre jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 

aláírására. 

A képviselőtestület kötelezettséget vállal, hogy az alaptőke emelés és a 

tőkejuttatás kiadásának fedezetét az adott év költségvetésében hitel 

felvételével biztosítja.   

 

 

 120 /2008.(IX.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Nagy László bérlő 2008. évre 

vonatkozó bérleti díj 50 %-os mérséklésére vonatkozó kérelmét nem támogatja, a 

2009. évi bérleti díjra vonatkozóan azt  

a 2009. évi költségvetés tárgyalás során vizsgálja meg.  

 

 

 

 

 

 121 /2008.(IX.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a községi strandon a Strand-

sétány 14/A. sz. alatt 4.sz. pavilon  bérleti jogának 2017.október 31-ig 



történő átruházásához Leimeiszter László egyéni cég (8226 Alsóörs Szent I. u. 

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

feltételekkel hozzájárul: 

 

- bérleti jog átruházásáért fizetendő díjat br. 1.152.403 Ft-ot a 

szerződés megkötésével egyidejűleg megfizeti, 

 

 

Felkéri a polgármestert és mb.jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Báró Béla mb.jegyző 

 

Határidő: azonnal  

 

122 /2008.(IX.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a felhatalmazza a 

polgármestert, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen a DRC KFT-vel az Alsóörs 1/5 

hrsz-u ingatlan visszavásárlása tárgyában. 

 

 123 /2008.(IX.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Fábián József u. környe-

zetében kialakult ingatlanok energiaellátása érdekében hálózati csatlakozási 

szerződést köt az E-on Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt-vel. 

A fizetendő csatlakozási díj 4.065.000 Ft+ÁFA=4.878.000 Ft, melyet az 

általános tartalékalap terhére biztosit. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére és felhatalmazza a 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2008. október 15. 

 

  124 /2008.(IX.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy az Alsóörsi 

Nyugdíjas Polgári Egyesület Alsóörs címerét és a Törökház grafikus képét 

használja. 

 

 125 /2008.(IX.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Szarvas Attila        

/sz: Veszprém, 1975.07.05., an.: Albrecht Sarolta/ és Szendi Edina          

/sz: Veszprém, 1974.07.06., an.: Hambarás Erzsébet/ Alsóörs, Balassi B. u. 2. 

szám alatti lakosok részére a a lakáshoz jutási helyi önkormányzati 

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

rendelete alapján 200.000 Ft egyszeri, vissza nem térítendő lakáscélú 

támogatást nyújt. 

 

Felkéri a polgármestert és mb.jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Báró Béla mb. jegyző 

 

Határidő: 2008. október 30. 

 

 

 

 126 /2008.(IX.24.) Önk. sz. határozat 

 



Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Petrohai Ferenc /sz: Debrecen, 

1973.02.25.,an.: Bolytár Ilona/ és Petrohainé Rostás Csilla   /sz: 

Hódmezővásárhely, 1972.11.30., an.: Karasz Sára/ Alsóörs, Endrődi S. u. 22. 

szám alatti lakosok részére a a lakáshoz jutási helyi önkormányzati 

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

rendelete alapján 200.000               Ft. egyszeri, vissza nem térítendő 

lakáscélú támogatást nyújt. 

 

Felkéri a polgármestert és mb.jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Báró Béla mb. jegyző 

 

Határidő: 2008. október 30. 

 

 

  127 /2008.(IX.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Oláh Attila         

/sz.: Hajdúnánás, 1975.03.05.,an.: Nehrebenczky Julianna/és Oláhné Herczeg 

Andrea/sz.: Keszthely, 1976.02.11., an.: Szi-Márton Zsuzsanna/ 8200 Veszprém, 

Aulich u. L. u. 21/C. fsz. 2. szám alatti lakosok kérelmét a lakáshoz jutási 

helyi önkormányzati támogatásáról szóló 7/1992.(XII.21.) Önk. sz. ill. a 

6/2007.(IV.27.) Önk. sz. rendelete alapján  elutasítja, mivel kérelmezők sem 

állandó lakóhellyel, sem munkahellyel nem rendelkeznek Alsóörs községben. 

 

Felkéri mb. jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         mb. jegyző 

 

Határidő: 2008. október 30. 

 

 

 128 /2008.(IX.24.) Önk. sz. határozat 

 
Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Gaál Henrietta /sz.: Szőny, 

1973.11.11.,an.: Horváth Elvira/ és Retz Balázs Lajos /sz.: Veszprém, 

1970.12.24., an.: Vörös Elvira/ Alsóörs, Szabadság tér 9. szám alatti lakosok 

részére a lakáshoz jutási helyi önkormányzati támogatásáról szóló 

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

300.000 Ft egyszeri, vissza nem térítendő lakáscélú támogatást nyújt. 

 

Felkéri a polgármestert és mb.jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

         Báró Béla 

         mb. jegyző 

 

Határidő: 2008. október 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 129 /2008.(IX.24.) Önk. sz. határozat 



Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Kiss Balázs /sz.: Sümeg, 

1978.06.10.,an.: Buchwald Mária/ Alsóörs, Endrődi S. u. 5. szám alatti lakos 

részére a lakáshoz jutási helyi önkormányzati támogatásáról szóló 

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

200.000 Ft egyszeri, vissza nem térítendő lakáscélú támogatást nyújt. 

 

Felkéri a polgármestert és mb.jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

         Báró Béla 

         mb. jegyző 

 

Határidő: 2008. október 30. 

 

 

 130 /2008.(IX.24.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Németh István /sz: Veszprém, 

1967.11.10..,an.: Hegyi Magdolna / és Németh Istvánné / sz: Tóth Piroska, 

Veszprém, 1974.07.25.,an.: Hanzéli Piroska/ Alsóörs, Úttörő u. 24. szám alatti 

lakosok részére a a lakáshoz jutási helyi önkormányzati támogatásáról szóló 

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

200.000 Ft egyszeri, vissza nem térítendő lakáscélú támogatást nyújt. 

 

Felkéri a polgármestert és mb.jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

         Báró Béla 

         mb.jegyző 

 

Határidő: 2008. október 30. 

 

 

9/2008.(XI.25.) 

 

 

_131_/2008. (XI.25.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a jegyzői pályázatok elbírá-

lásának megkönnyítésére munkacsoportot alakít, határozott az új jegyző 

megválasztásáig, de legkésőbb 2008.december 31-ig tartó időtartamra.  

 

A munkacsoport tagjai  

               Hebling Zsolt polgármester 

               Ferenczy Gábor alpolgármester 

               Nemes István képviselő 

               Vörösmarty Mihály képviselő 

               Dr. Bors István külső szakértő. 

 

A munkacsoport a pályázati anyagokba betekinthet, jogosult a pályázati kiírás-

nak nem megfelelő pályázókat véleményéről értesíteni. 

Ezenkívül javaslattevő, döntés előkészítő feladatokat lát el. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

__132__/2008. (XI.25.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Jegyző által előterjesztett, 

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



2009. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja, és felkéri mb.Jegyzőt a 

tervezett ellenőrzések végrehajtására, illetve a végrehajtáshoz szükséges 

megbízólevelek kiadására.  

 

Felelős: Báró Béla 

         mb.  jegyző  

 

Határidő: Folyamatos  

 

_133_/2008. (XI.25.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett pályázatok 

elbírálása alapján: 

 

    - Bernáth Dóra („A” típusú) részére    havi 3.000 Ft 

 

támogatást állapit meg. 

 

Felkéri a mb.jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         mb.jegyző 

 

Határidő: azonnal 

__134_/2008. (XI.25.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett pályázatok 

elbírálása alapján: 

 

    - Both Soma („A” típusú) részére    havi 2.000 Ft 

 

támogatást állapit meg. 

 

Felkéri a mb.jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         mb.jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

_135_/2008. (XI.25.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett pályázatok 

elbírálása alapján: 

 

    - Tímár Előd („A” típusú) részére    havi 2.000 Ft 

 

támogatást állapit meg. 

 

Felkéri a mb.jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         mb.jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 136_/2008. (XI.25.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett pályázatok 

elbírálása alapján: 



 

    - Pipics Dóra („A” típusú) részére    havi 2.000 Ft 

 

támogatást állapit meg. 

 

Felkéri a mb.jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         mb.jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

__137_/2008. (XI.25.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett pályázatok 

elbírálása alapján: 

 

    - Molnár Ákos („A” típusú) részére    havi 2.000 Ft 

 

támogatást állapit meg. 

 

Felkéri a mb.jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         mb.jegyző 

 

Határidő: azonnal 

__138__/2008. (XI.25.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett pályázatok 

elbírálása alapján: 

 

    - Petró Nikolett („A” típusú) részére    havi 3.000 Ft 

 

támogatást állapit meg. 

 

Felkéri a mb.jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         mb.jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

__139__/2008. (XI.25.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérke-ett pályázatok 

elbírálása alapján: 

 

    - Both Lőrinc („B” típusú) részére    havi 2.000 Ft 

 

támogatást állapit meg. 

 

Felkéri a mb.jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         mb.jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

__140__/2008. (XI.25.) Önk. sz. határozat 



 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Leader Egyesület kamattöb- 

let-költségeihez, valamint likviditásának támogatásához 30 Ft/lakosságszám 

arányában ideiglenes pénzeszköz átadással hozzájárul. 

Az összeg fedezetét az önkormányzat költségvetési bevételének terhére 

biztosítja. 

 

Felkéri mb.jegyzőt a szükséges intézkedés megtételéhez. 

 

Felelős: Báró Béla 

         mb. jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

11/2008.(XII.4.) 

 

                 _141_/2008.(XII.4.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a jegyzői pályázatokat 

elbírálva 2009. január 1-i hatállyal Báró Béla Alsóörs, Orgona utca 21. sz. 

alatti lakost jegyzővé kinevezi.  

A kinevezés 6 havi próbaidővel, határozatlan időre szól. 

 

Felkéri polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2009. január 1.  

 

                 __142_/2008.(XII.4.) Önk. sz. határozat 

                  

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

Busa Sándor Alsóörs, Szent I. u. 54. szám alatti lakos részére havi 2.500 Ft 

összegű normatív lakásfenntartási támogatás tovább folyósítását rendeli el 

2008.12.07. napjától egy év időtartamra. 

 

Felkéri a polgármestert és a mb.jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Báró Béla 

         mb.jegyző    

 

Határidő: folyamatos 

 

 

  143 /2008.(XII.4.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2008. évi költség-vetés III. 

negyedévére vonatkozó – végrehajtásáról szóló – tájékoztatót 

 

                     419.194 E/Ft bevétellel 

                     406.224 E/Ft kiadással 

                      12.968 E/Ft záró pénzkészlettel  

 

tudomásul veszi. 

 

 

 144 /2008.(XII.4.) Önk. sz. határozat 

 



Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati intézmények 

költségvetési előirányzatainak 2008. szeptember 30-ig végrehajtott módosí-

tására vonatkozó előterjesztését jóváhagyta. 

 

  145 /2008.(XII.4.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Balatonalmádi Szociális 

Alapszolgáltatási Központ 2008. I-III. n. éves költségvetésének teljesítését 

elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: 2008. december 30.  

 

 

  146 /2008.(XII.4.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2009. évi 

költségvetési koncepcióját az előterjesztés alapján elfogadja. 

 

 

  147 /2008.(XII.4.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a kistérségi 

központi orvosi ügyelet számára új autó 2009. év I. negyedévi beszerzéséhez, 

amennyiben a központi ügyelet kötelező önkormányzati feladat közös ellátásában 

részvevő önkormányzatok vállalják a lakosságarányos hozzájárulás átadott 

pénzeszköz címén történő átutalását 2009. I. negyedében a gesztor 

balatonalmádi önkormányzat számára. 

 

A hozzájárulás Alsóörs települési önkormányzatra jutó 228.147 Ft 

Összeg pénzügyi fedezetét a 2009. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Egyetért azzal, hogy a központi orvosi ügyelet által jelenleg használt Suzuki 

Wagon R autót a gesztor önkormányzat bizományos értékesítésre átadja, a 

befolyt összeget lakosságarányosan felosztva utalja a központi ügyelet közös 

szervezésében résztvevő önkormányzatok számára. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2009. évi költségvetés elkészítésének határideje,  

          ill. használt autó értékesítését követő 30 nap. 

 

 

 

 

 148 /2008.(XII.4.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 135/2006.(XII.14.) sz. 

határozatát visszavonja. 

 

 

 

 

 

 

 

  149 /2008.(XII.4.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Alsóörs község szabályozási 

terv jóváhagyásáról, valamint a Helyi Építési Szabályzatról szóló 



7/2005.(XI.11.) sz. rendeletével összhangban kezdeményezi a 0124/6, 0124/7, 

0124/8, 0124/9, 0124/10, 0124/11 hrsz-u külterületi földrészletek belterületbe 

vonását és más célú hasznosítását. Ennek érdekében belterületbe vonási 

kérelmet nyújt be a Balatonfüredi Körzeti Földhivatalhoz. 

 

Az érintett ingatlanok tulajdonosai térítés mentesen átadják közterületi 

célokra a rendezési tervben szereplő útszabályozási és parkírozási célt 

szolgáló területrészeket.  

 

A belterületbe vonással kapcsolatosan felmerülő összes költség az érintett 

ingatlanok tulajdonosait terhelik. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: folyamatos 

 

 

 150 /2008.(XII.4.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Alsóörs község szabályozási 

terv jóváhagyásáról, valamint a Helyi Építési Szabályzatról szóló  

7/2005.(XI.11.) sz. rendeletével összhangban kezdeményezi a 0138/1, 0138/2, 

0138/3, 0138/4, 0138/5 0138/6 hrsz-u külterületi földrészletek déli részének 

belterületbe vonását és más célú hasznosítását. Ennek érdekében belterületbe 

vonási kérelmet nyújt  

be a Balatonfüredi Körzeti Földhivatalhoz. 

 

A belterületbe vonással kapcsolatosan felmerülő összes költség az érintett 

ingatlanok tulajdonosait terhelik. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 151 /2008.(XII.4.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 1851/2 hrsz-u ingatlan 

eladása témát napirendről leveszi.  

Egyben megbízza az önkormányzat jogi képviselőjét az elbirtoklási eljárás 

megindításával.  

Felkéri mb.jegyzőt ingatlan-értékbecslés beszerzésére annak ismeretében az 

értékesítést ismételten napirendre tűzi. 

 

Felelős: Báró Béla 

         mb.jegyző  

         Dr. Bors István 

         jogi képviselő 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

  152 /2008.(XII.4.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő Testülete hozzájárulását adja ahhoz, 

hogy az 560 hrsz-ú ingatlanon (Polgármesteri Hivatal) a déli telekhatártól  



1 méterre az 555-556-557 hrsz-ú ingatlanok nyomott rendszerű szennyvízbekötése 

áthaladjon az 559 hrsz-ú Alkotás közben lévő gravitációs aknáig. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2009. január 31. 

 

 153 /2008.(XII.4.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kelet-Balatoni Kistérség 

Többcélú Társulási Megállapodása módosítását (5) jóváhagyja a melléklet 

szerint. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

  154 /2008.(XII.4.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Öregfiúk futball-kör  

részére az év végi focitorna megrendezéséhez 40.000 Ft támogatást biztosit  

az általános tartalékalapból. 

Felkéri polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2008. december 30.   

 

  155 /2008.(XII.4.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja Fehér György Alsóörs, 

Szent István u. 58. sz. alatti lakos 300 e Ft-os lakástámogatási kérelmét.  

 

  156 /2008.(XII.4.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a lakáshoz-jutás önkormányzati 

támogatásáról szóló rendelettervezet előkészítésére 4 főből álló ad-hoc 

bizottság működési idejét egy hónappal, 2009. január 31-ig meghosszabbítja. 

 

 

 

  157 /2008.(XII.4.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja, hogy a község 

önkormányzati képviselőiről tabló készüljön, annak költségeit a 2009. évi 

költségvetésben biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2009. január 31. 


