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ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

2020. ÉVI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 

 
1/2020.(I.31.) számú önkormányzati határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az alábbi napirendet: 
 

1. 0137 hrsz-ú ingatlan telekalakítása 
2. MKSZ tornacsarnok felújítási pályázat 
3. Szánkódomb kihasználási lehetőségei 
4. A képviselők tájékoztatása a képviselői vizsgatételi kötelezettségről 

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 

2/2020.(I.31.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul az Alsóörs 0137 helyrajzi 
számú 918 m

2
 nagyságú, „kivett helyi közút” tekintetében, a művelési ág változási eljárás 

megindításához, illetve rendeltetésének „kopárságra” való megváltoztatásához.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a folyamatban lévő ingatlan-nyilvántartási eljárás tekintetében eljárjon.  
 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester  
Határidő: azonnal 
 

3/2020.(I.31.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul és felhatalmazza a polgármestert a 
Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program VI. ütem, azon belül I. pályázati 
kategória- Komplex sportcsarnok és tornaterem-felújítási program tekintetében a pályázat benyújtására, 
annak lefolytatására, a szükséges szerződések aláírására. 
 
A szükséges 30%-os önerőt, 10 millió forintot, a költségvetésből biztosít.  
 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester  
Határidő: azonnal 
 

4/2020.(I.31.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben támogatja a szánkódomb kialakítását és 
ezzel együtt a hóágyú vásárlását. Ennek lehetőségét szakértővel vizsgáltatja meg.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson, és árajánlatokat kérjen be.  
 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester  
Határidő: azonnal 
 

5/2020.(II.06.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az alábbi napirendet: 
 
1. Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság beszámolója 
2. Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetése - I. forduló 
3. Endrődi Sándor Református Általános iskola 2019. évi beszámolója 
4. Endrődi Sándor Református Általános iskola 2020. évi költségvetése 
5.  Köztisztviselői illetményalap meghatározása 
6. Polgármester 2019. évi szabadság felhasználásáról szóló beszámolója 

Polgármester 2020. évi szabadságolási terve 
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7. 470/1 hrsz pályázat elbírálása 
8. TOP pályázatokkal kapcsolatos döntések 
9. Varga Sándor kérelme 
10. Iskolai körzethatárok 
11. Bagolyvár utcai lakók kérelme 
12. Antal Gyula kérelme 
13. Keresztesi Olivér kérelme 
14. Kóczián László kérelme 
15. Fogorvosi praxis átvétele 
16. Művelési ág változás kérelme a 1696/8 hrsz-ú ingatlan tekintetében 
17. Művelési ág változás kérelme a 0108/16, 0108/21 hrsz-ú ingatlanok tekintetében 
18. Javaslat kulturális és turisztikai együttműködésről 
19. Vegyes ügyek 

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 

6/2020.(II.06.) számú önkormányzati határozat 
 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző 
Bizottság tájékoztatóját a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségére vonatkozóan tudomásul 
vette. A hét fő képviselőből valamennyi képviselő határidőben eleget tett vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettségének. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Bókáné Katona Tímea elnök 
 

7/2020.(II.06.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2020. és az azt követő 3 évben 
nem szándékozik a 2011. évi CXCIV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról 3. § (1) 
bekezdésben felsorolt adósságot keletkeztető ügyletet kezdeményezni, azzal kapcsolatban 
bárminemű kötelezettséget vállalni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

8/2020.(II.06.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Endrődi Sándor Református Általános Iskola és 
Kézilabda - Utánpótlásközpont 2019. évi beszámolóját 115.523.323 Ft bevételi és 142.639.160 Ft 
kiadási főösszeggel jóváhagyja. Források összege 27.783.575 Ft, Ráfordítások összege 28 Ft. Az 
intézmény záró pénzkészlete 667.710 Ft. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

9/2020.(II.06.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Endrődi Sándor Református Általános Iskola és 
Kézilabda - Utánpótlásközpont 2020. évi költségvetését 142.027.326 Ft bevételi- és 142.027.326 Ft 
kiadási főösszeggel jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 
 

10/2020.(II.06.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester 2019. évi szabadság 
felhasználásáról szóló beszámolóját, valamint tudomásul veszi Hebling Zsolt polgármester 2020. évi 
szabadság-ütemezését a következők szerint: 
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- január   4 nap 
- február  2 nap 
- március  4 nap 
- április   4 nap 
- május   4 nap 
- június   4 nap 
- július   7 nap 
- augusztus        2 nap 
- szeptember 5 nap 
- október  4 nap 
- november 1 nap  
- december 2 nap 

 
Felelős:  Báró Béla jegyző 
Határidő: azonnal 
 

11/2020.(II.06.) számú önkormányzati határozat 
 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsóörs 470/1 helyrajzi számú, 111 m
2
 nagyságú, 

„kopárság” megnevezésű ingatlan értékesítésére kiírt pályázatra, melynek benyújtási határideje: 2020. 
január 24. 10:00 óra volt, zárt borítékban egy eredeti ajánlattétel érkezett be határidőre. 
 
A beérkezett ajánlat az alábbi volt:  
 

 Sarkadi Gabriella (8200 Veszprém, Csererdei u. 33.) Ajánlati összeg: 1.066.044,-Ft (9604,-
Ft/m

2
). 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az adás-vételi szerződés, valamint a 

telekalakítás, művelési ág változtatás és az ingatlan-nyilvántartási eljárás lebonyolítására, aláírására. 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
   Báró Béla jegyző 
Határidő: azonnal 
 

12/2020. (II.06.) számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a név szerinti szavazással döntött. 
 
Hebling Zsolt polgármester:   igen 
Ferenczy Gábor alpolgármester: igen 
képviselők:   
Gaál Dezső:     igen 
dr. Bókáné Katona Tímea:   igen 
dr. Bardóczi Miklós:    igen 
Szalai Emese:      igen 
Tóth Zoltán:     igen 

1. Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „TURISZTIKAI 
LÁTOGATÓKÖZPONT FEJLESZTÉS ALSÓÖRS III” tárgyú, EKR001600012019 azonosító 
számú, a Kbt. 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményes.  
 

2. Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „TURISZTIKAI 
LÁTOGATÓKÖZPONT FEJLESZTÉS ALSÓÖRS III” tárgyú, a Kbt. 115. szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárásban a Stylus Építő és Üzemeltető Zrt. (1056 Budapest, Belgrád Rakpart 
2. III./4.) ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 

 

3. Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a TURISZTIKAI 
LÁTOGATÓKÖZPONT FEJLESZTÉS ALSÓÖRS III” tárgyú, a Kbt. 115. szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárásban a Víg és Társa 2000 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
(2700 Cegléd, Felszegi út 13.) ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, 
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mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek: 

a Ajánlattevő nem igazolta megfelelően a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja 
tekintetében a kizáró ok fenn nem állását, tekintettel arra, hogy nyilatkozatában és a 
cégkivonatában foglalt adatok között ellentmondás áll fenn;  

b Ajánlattevő nem megfelelően nyújtotta be a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja 
szerinti nyilatkozatát, tekintettel arra, hogy az ajánlatában egyértelműen feltüntetésre 
kerülő kapacitást biztosító szervezeteket nem szerepeltette alvállalkozóként; 

c Az ajánlat részeként csatolt, kapacitást biztosító szervezetekkel kötött előszerződések 
nem felelnek meg teljeskörűen a Kbt. és a Ptk. rendelkezéseinek. 

d Az értékelési szempontra tett vállalások alátámasztásaként benyújtott szakmai 
önéletrajzok nem igazolják megfelelően a szakembereknek a közbeszerzési 
dokumentumokban előírt tapasztalatait, a vállalás így nem tekinthető alátámasztottnak; 

e Az egyik bemutatott kapacitást biztosító szervezet esetében a feltételezhetően hibás 
adószám miatt a vállalkozás nem lelhető fel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, így 
a gazdasági szereplővel kapcsolatos kizáró okok nem minden kétséget kizáróan 
ellenőrizhetőek. 
 

4. Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a “TURISZTIKAI 
LÁTOGATÓKÖZPONT FEJLESZTÉS ALSÓÖRS III” tárgyú, a Kbt. 115. szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárásban a legtöbb összpontszámú érvényes ajánlatot a Stylus Építő és 
Üzemeletető Zrt. (1056 Budapest, Belgrád Rakpart 2. III/4.) tette, így nevezett gazdasági 
szereplő a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője. Mindezekre tekintettel a 
Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Stylus Építő és Üzemeltető Zrt-vel köt vállalkozási 
szerződést, nettó 119.848.370.- Ft összegben, figyelembe véve a nyertes ajánlattevő 
további értékelési szempontokra tett vállalásait is  
 

5. Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az eljárás eredményéről 
szóló "Összegezés” elnevezésű dokumentum a Képviselő-testület döntését követően kerüljön 
kiküldésre az ajánlattevők számára. 

 

6. Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy utasítást ad a 
lebonyolítónak, hogy az eljárás eredményéről szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítőben 
történő közzététele érdekében, a Kbt. által előírt határidőben intézkedjen. 
 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

13/2020.(II.06.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Sándor kérelmét támogatja, tovább 

hozzájárul, hogy a Pelso Food Hungary Kft. (képv: Varga Sándor és Hoffer Tamás, székhelye: 8200 

Veszprém, Lóczy Lajos u. 32. A. lph. I/4., adószám: 27304644-2-19) részére a bérleti joga átírásra 

kerüljön. 

Amennyiben a Kft. vezetésében, tulajdonosi körében személyi változás áll be a 11/1997. (X.17.) sz. 

önkormányzati rendelet 4 § szerinti bérleti jog megváltás díját bérlőnek meg kell fizetni. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

Felelős: Hebling Zsolt polgármester  
Határidő: azonnal 

14/2020.(II.06.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 
Járási Hivatal Hatósági Főosztálya által készített Balatonfüredi járásra meghatározott kötelező felvételt 
biztosító általános iskolák besorolását megismerte, azt jóváhagyja. 
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A tankötelezettek nyilvántartása alapján Alsóörs településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek nincs. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Hebling Zsolt polgármester  

 
15/2020.(II.06.) számú önkormányzati határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bagolyvár utcai lakók kérelmét támogatja, a 
Bagolyvár utca 7. szám és a Mikszáth Kálmán utca közötti útszakasz szilárd útburkolattal történő 
ellátását valamint a csapadékvíz csatorna építése tárgyában. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések 
megtételére.  
 
Mivel több hasonló útportalanítási kérelem is érkezett, ezek kivitelezésének sorrendjéről későbbiekben 
határoz. 
 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester  
Határidő: azonnal 
 

16/2020.(II.06.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben támogatja Antal Gyula kérelmét miszerint 
az Alsóörs 696 hrsz-ú ingatlanon üzemanyagtöltő állomást alakítson ki, valamint kezdeményezi, hogy 
kiemelt beruházásnak minősüljön. Településrendező véleménye szükséges az összes hatás 
megvizsgálásához. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester  
Határidő: azonnal 
 

17/2020.(II.06.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja Keresztesi Olivér kérelmét, a 
szálláshely kialakításra vonatkozóan.  
 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester  
Határidő: azonnal 

18/2020.(II.06.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul  a Sunny Coast Hungary Kft (Budapest) 
kérelméhez, hogy  albérletbe adhassa a Strand sétány 8. szám alatt található üzletet, a Molnár Máté 
e.v. (1158 Budapest, Drégelyvár u. 57-63, adószám: 8406320788) részére. 

A bérleti szerződés megkötésére az „Alsóörs község Önkormányzat tulajdonában levő helyiségek 
bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó 11/1997.(X.17.) sz. önkormányzati rendelet” az 
irányadó.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Az albérletbe adás összege 2020. évi bérleti díja az alábbi: 

Strand sétány 8. (A,B) szám alatti 9-10. számú pavilon: nettó 1.343.000,-Ft x 1,27 áfa = 1.705.610,- Ft   
 
Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 
   Báró Béla jegyző 
Határidő: azonnal   
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19/2020.(II.06.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul és támogatja dr. Illés Rita fogorvos 
(adószám: 65123676-1-29, működlési engedély szám: 8317-3/2007, ÁNTSZ kód: 09009835) praxis 
jog átvételét, dr. Prímász Krisztina fogorvostól.  
Dr. Illés Rita fogorvos részére biztosítja a fogorvosi rendelő helyiségeit. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 
 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal   

20/2020.(II.06.) számú önkormányzati határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul az Alsóörs 1696/8 
helyrajzi számú 612 m

2
 nagyságú, „közút” tekintetében, a művelési ág változási eljárás megindításához, 

illetve rendeltetésének „kopárságra” való megváltoztatásához.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, az ingatlan-nyilvántartási eljárás tekintetében 
eljárjon.  
 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester  
Határidő: azonnal 

21/2020.(II.06.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul az Alsóörs 0108/16 (2274 
m

2
) és 0108/21 helyrajzi számú (556 m

2
) „közút” művelési ágú ingatlanok tekintetében, a művelési ág 

változási eljárás megindításához, illetve rendeltetésüknek „kopárságra” való megváltoztatásához.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, az ingatlan-nyilvántartási eljárás tekintetében 
eljárjon.  
 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester  
Határidő: azonnal 

22/2020.(II.06.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Aktor Produkció Közhasznú 
Nonprofit Kft. kérelmét leveszi napirendről. 
 
Az önkormányzat a kulturális programjainak tervezését, valamint az amfiteátrum elkészültét követően 
tér vissza a napirend megtárgyalására. Javasolja, hogy a Turisztikai Egyesülettel a kérelmezők vegyék 
fel a kapcsolatot.  
 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester  
Határidő: azonnal 

23/2020.(II.06.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja kegyeleti hely kialakítását a 0117/3 
hrsz—ú önkormányzati területen.  
 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester  
Határidő: azonnal 

24/2020.(II.06.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az alábbi napirendet: 
 

1. Lakáscélú támogatás 
2. Balaton Dock Kft. kérelme 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
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25/2020.(II.06.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Venczliné István Gabriella /sz: Veszprém, 
1976.03.28. an.: Tauz Magdolna /Alsóörs, Endrődi S. u. 37/3. szám alatti lakos kérelmét nem 
támogatja. 
Alsóörsi lakos részére a lakáshoz jutási helyi önkormányzati támogatásáról szóló 7/1992.(XII.21.) Önk. 
számú rendeletében foglaltaknak a kérelem nem felel meg. 
 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester, Báró Béla jegyző 
Határidő: azonnal 
 

26/2020.(II.06.) számú önkormányzati határozat 
 

- Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 879 hrsz. ingatlant továbbra is 

KÖZPARKKÉNT kívánja működtetni, az MNV ZRT-vel folytatott egyeztetés, illetve maga a 

vagyonkezelői szerződés alapján a terület csak közfeladat ellátására használható.  

- A területet egyéb közfeladat ellátására vonatkozóan kizárólag önkormányzattal egyeztetve lehet 

igénybe venni, a felmerülő hasznosítási javaslatokat közvetlenül a testület bírálhatja el. 

- A 879 hrsz. ingatlanon az önkormányzat mindenképp biztosítani kívánja a sétány funkciót, csakúgy 

mint ahogy a Marina kikötő is lehetővé teszi a kijutást a mólószárra. 

- A egyéb felvetéseket képviselő-testület helyszíni bejáráson tekinti meg. 

- Az egyéb állami területek vonatkozásában, a közfeladat ellátásáig továbbra is a BYC egyesülettel 

működik együtt az önkormányzat. 

 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 

27/2020.(II.25.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az alábbi napirendet: 
 
1. Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetése - II. forduló 
2. Vis Maior pályázatok  
3. Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézmény, térítési díjak 
4. Az Önkormányzat szabályzatainak felülvizsgálata 
5. Belső ellenőrzési terv  
6. Védőnői beszámoló 
7. Veszprémvidéki Horgászegyesület ingatlan vásárlási kérelme 
8. MÁV területek igénylésének előkészítése 
9. BAHART térkövezéssel kapcsolatos megkeresése 
10. Vegyes ügyek 

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

 
28/2020.(II.25.) számú önkormányzati határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vis maior tartalék terhére 
támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
A káresemény megnevezése: pince-partfal helyreállítása 
A káresemény helye: 8226 Alsóörs, Ady Endre utca (hrsz. 726 és 570 közötti szakasz)  
 
A káresemény forrásösszetétele: 
          Adatok Ft-ban 

Megnevezés 2020. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) Ft 
 

784.819 Ft 10 
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Biztosító kártérítése Ft 
 

0 0 

Egyéb forrás Ft 
 

0 0 

Vis maior igény Ft 
 

7.063.366 Ft 90 

Források összesen Ft 
 

7.848.185 Ft 100 

 
- A károk helyreállításának (költségbecslés alapján) tervezett összköltsége 7.848.185 Ft, melynek 
fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani. 
- A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 
- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. (a 
káreseménnyel kapcsolatosan az adott ingatlanra biztosítás nem köthető) 
- Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget nem igényelt. 
- A testület a saját forrás összegét a 2020. évi költségvetésében biztosítja. 
- A testület nyilatkozik arról, hogy vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

29/2020. (II.25.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vis maior tartalék terhére 
támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
A káresemény megnevezése: földcsuszamlás helyreállítása 
A káresemény helye: 8226 Alsóörs, hrsz.17  
 
A káresemény forrásösszetétele: 
          Adatok Ft-ban 

Megnevezés 2020. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) Ft 
 

2.310.681 Ft 10 

Biztosító kártérítése Ft 
 

0 0 

Egyéb forrás Ft 
 

0 0 

Vis maior igény Ft 
 

20.796.127 Ft 90 

Források összesen Ft 
 

23.106.808 Ft 100 

 
- A károk helyreállításának (költségbecslés alapján) tervezett összköltsége 23.106.808 Ft, melynek 
fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani. 
- A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 
- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. (a 
káreseménnyel kapcsolatosan az adott ingatlanra biztosítás nem köthető) 
- Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget nem igényelt. 
- A testület a saját forrás összegét a 2020. évi költségvetésében biztosítja. 
- A testület nyilatkozik arról, hogy vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
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30/2020. (II.25.) számú önkormányzati határozat 
 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális alapszolgáltatások körébe tartozó 
szolgáltatások szolgáltatási önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
1.1.A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó házi segítségnyújtás/ szociális segítés 
szolgáltatási önköltsége              
 

 A B 

1. Település Bruttó (Ft)/óra 

2. Alsóörs 2307 

 
1.2.1 A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó házi segítségnyújtás/személyi gondozás 

szolgáltatási önköltsége  
 

 A B 

1. Település Bruttó (Ft)/óra 

2. Alsóörs 2307 

 
Egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a határozat Balatonalmádi Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének történő megküldésére a Balatonalmádi Szociális Társulás által biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendeletének 
módosításához. 
 
Felelős:               Hebling Zsolt polgármester 
Határidő:            azonnal 
 

31/2020. (II.25.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat érvényben lévő szabályzatait 
megismerte. 
 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

32/2020. (II.25.) számú önkormányzati határozat 
 

Alsóörs Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi 
belsőellenőrzési tervét jóváhagyja. 
 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

33/2020. (II.25.) számú önkormányzati határozat 
 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi védőnői beszámolót megismerte, 
jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester  

 
34/2020. (II.25.) számú önkormányzati határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a Veszprémvidéki 
Horgászegyesület (Alsóörs, Halász u. 9) vételi szándékára vonatkozó kérelmét. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, az Alsóörs 986 hrsz-ú ingatlan értékbecslésének elkészítésére 
valamint az ezzel összefüggő pályázat lebonyolítására. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester, Báró Béla jegyző 
 
 

35/2020. (II.25.) számú önkormányzati határozat 
 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a MÁV területek térítésmentes 
megigénylését, az alábbi ingatlanok tekintetében: 
 

865/7, 865/4, 979/1, 979/2 hrsz-ú ingatlanok valamint a 865/4 hrsz-ú ingatlan szélső 
vágányokkal érintett része. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelő megkeresésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 

36/2020. (II.25.) számú önkormányzati határozat 
 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a BAHART Igazgatóságát, hogy az idei 
évi költségvetésben szerepeltesse az alsóörsi móló térkövezését, amely az eredményesen működő 
vitorlás kikötő beruházása kapcsán már megfogalmazódott. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 

37/2020. (II.25) számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsóörs 1895/1 helyrajzi számú, 596 m
2
 

nagyságú, „árok” megjelölésű ingatlan tekintetében, az alábbi határozatot hozza. Tavaszné Mihalovics 
Erzsébet, lemond a haszonélvezeti jogáról melynek értékét 750.000,-Ft-ban (azaz Hétszázötvenezer 
forint) állapítják meg.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt megállapodás aláírására, az ingatlan 

értékesítésére, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás lebonyolítására.  

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
   Báró Béla jegyző 
Határidő: azonnal 
 

38/2020. (II.25) számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar  
faluprogram keretében "Orvosi eszköz" című alprogramhoz - a kiírás kódszáma: MFP-AEE/2020 - 
meghirdetett pályázatot nyújtsa be.  
 
A szükséges eszközlistát, egyéb, a pályázathoz szükséges iratokat Dr. Bardóczi Miklós szolgáltatja. 
 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
   Báró Béla jegyző 
Határidő: azonnal 
 

39/2020.(III.16.) számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az alábbi napirendet: 

 

1. TOP 3.1.1.-16-VE1 Alsóörs és Felsőörs közötti kerékpárút pályázat közbeszerzés indítása 
 

2. 2020. évi közbeszerzési terv, szabályzat elfogadása 
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Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 

40/2020.(III.16.) számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a név szerinti szavazással döntött. 
Hebling Zsolt polgármester:   igen 
Ferenczy Gábor alpolgármester: igen 
képviselők:   
Gaál Dezső:     igen 
dr. Bókáné Katona Tímea:   igen 
dr. Bardóczi Miklós:    igen 
Szalai Emese:      igen 
Tóth Zoltán:     igen 

 
1. Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kbt. 42.§-ában foglaltaknak 
megfelelően az előterjesztéshez mellékelt taralommal elfogadja Alsóörs Község Önkormányzatának 
2020. évi közbeszerzési tervét, egyúttal utasítja a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket a közbeszerzési terv közzététele érdekében. 

 
2. Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja TOP-3.1.1-16-

VE1-2017-00020 azonosító számú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” elnevezésű 
projekt keretében, a „Kerékpárút építés Alsóörs-Felsőörs területén” tárgyú, a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112.§ (1) bek. b) pontja alapján indítandó közbeszerzési eljárás ajánlati 
felhívását és a szerződéstervezetet, továbbá javasolja a közbeszerzési dokumentumokat a 272/2014. 
(XI.5.) Korm. rendelet szerinti közbeszerzési-jogi ellenőrzés céljából a közbeszerzésekért felelős 
miniszternek benyújtani a monitoring és információs rendszeren keresztül, az eljárás megindítására 
vonatkozó tanúsítvány megszerzése érdekében. 

 
3. Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00020 
azonosító számú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” elnevezésű projekt keretében, a 
„Kerékpárút építés Alsóörs-Felsőörs területén” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 112.§ (1) bek. b) pontja alapján indítandó közbeszerzési eljárás becsült értékét a 
tervezők által készített tételes árazott költségbecslések alapján nettó 535.426.526.- Ft-ban állapítja 
meg, a rendelkezésre álló fedezet mértéke a támogatási szerződés alapján nettó 498.281.072.-Ft. Mivel 
Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselőt-testülete 16/2020 (02.10.) sz. Kp. határozata alapján a 
Felsőörs IV. szakasz Fő utcai kerékpárút közvilágításának korszerűsítésére összesen nettó 2.125.984.- 
Ft többletfedezetet biztosít saját költségvetésre terhére, míg Alsóörs Község Önkormányzatának 
Képviselőt-testülete az Alsóörs I. szakasz Endrődi utcai kerékpárút közvilágításának korszerűsítésére 
(szabványosítás) összesen nettó 1.572.803.- Ft többletfedezetet biztosít saját költségvetésre terhére, 
így Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésre álló teljes nettó fedezet 
összegét 501.979.859.- Ft értékben határozza meg.  

 
4. Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja TOP-3.1.1-16-

VE1-2017-00020 azonosító számú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” elnevezésű 
projekt keretében, a „Kerékpárút építés Alsóörs-Felsőörs területén” tárgyú, a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112.§ (1) bek. b) pontja alapján indítandó közbeszerzési eljárásban az 
alábbi eljárást előkészítő és Bíráló Bizottsági tagokat, és az eljárás eseti közbeszerzési szabályzatát. 

 
Előkészítő és Bíráló Bizottság elnöke:  Földesiné Töpper Ilona – közbeszerzési szakértelem, 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
(lajstromszám: 00221) 

 
Előkészítő és Bíráló Bizottsági tagok:   Kovács Rózsa – pénzügyi szakértelem 

Szabó Balázs – közbeszerzés tárgya szerinti 
szakértelem 

 Pandur Ferenc – közbeszerzés tárgya szerinti  
szakértelem 
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 Báró Béla jogi szakértelem 
Döntéshozó:      Képviselő-testület 
Belső ellenőrzés: Önkormányzat belső ellenőre 
 
HATÁRIDŐ: azonnal 
FELELŐS: Hebling Zsolt polgármester 
 
 

41/2020.(III.16.) számú önkormányzati határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mellékletében szereplő 
2020. évre vonatkozó Közbeszerzési Szabályzatot. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
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70/2020. (VII.06.)  számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az alábbi napirendet: 

 

1. Központi orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás megindítása 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

71/2020.(VII.06.) számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. úgy határoz, hogy a központi orvosi ügyelet szolgáltatás közbeszerzési eljárás lefolytatására 

vonatkozó együttműködési megállapodást és a közbeszerzési műszaki leírást a határozat 1. 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési 

eljárásának lefolytatásához szükséges valamennyi jognyilatkozatot és kötelezettségvállalást – 

különösen az együttműködési megállapodást – aláírja, 

2. úgy határoz, hogy a központi orvosi ügyeleti ellátás közös ellátására vonatkozó 

együttműködési megállapodás a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és vállalja, 

hogy a központi orvosi ügyeleti feladat ellátásáért állami forrással nem fedezett, tervezett működési 

kiadásokra havonta a Magyar Államkincstár által alkalmazott 2019. január 1. napján érvényes 

lakosságszám figyelembe vételével kiszámított hozzájárulást megfizeti. 

3.   vállalja, hogy biztosítja az 1. pont szerint kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás becsült értéke 

alapján költségvetésében a 2. pontban hivatkozott önkormányzati hozzájárulás becsült összegét 

489.128,-Ft összeget a 2020. évi költségvetésében, a becsült értékre figyelemmel a 2021, 2022, 

2023, 2024, 2025 évi költségvetésében  is tervezi és biztosítja. 

4. megvizsgálta a határozat 3. mellékletét képező közbeszerzési előkészítő anyagban foglaltakat 

és úgy dönt, hogy a „Balatonalmádi, Alsóörs, Balatonakarattya, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, 

Balatonkenese, Csajág, Felsőörs, Királyszentistván, Küngös, Litér, Papkeszi önkormányzatok ellátási 

kötelezettségébe tartozó központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása” címen - a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 21. § (2) bekezdése alapján a Kbt. Harmadik 

része szerinti, 112. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott szabályok szerinti nyílt közbeszerzési 

eljárást indít, uniós hirdetményminta alkalmazásával. 

5.  tudomásul veszi, hogy a központi orvosi ügyeleti szolgálat működési engedélyének jogosultja 

nyertes ajánlattevő lesz, aki közvetlenül köt finanszírozási szerződést a központi orvosi ügyeleti 

feladatok ellátására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel. 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
Hivatali felelős: Báró Béla jegyző 
Határidő: megállapodások aláírása és közbeszerzési eljárás megindítása 2020. július 8.       
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72/2020. (VII.16.) számú önkormányzati határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az alábbi napirendet: 
 

1. Polgármesteri határozatok áttekintése 

2. 2019. évi költségvetés módosítása 

3. 2019. évi zárszámadás 

4. 2019. évi belsőellenőrzési jelentés 

5. 2020. évi fejlesztési pályázat önerő biztosítása 

6. A környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelet módosítása 

7. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (V.07) önkormányzati rendelet módosítása 

8. 969 hrsz-ú ingatlan megvásárlására érkezett pályázatok elbírálása 

9. „Halászbokor” Kft. 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 

10. Zbiskó Lászlóné kérelme 

11. Tarróné Gyarmathy Andrea javaslatai 

12. Extrém sportpálya kialakításának javaslata 

13. 0109/13 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 

14. Veszprémvidéki Horgászegyesület ingatlan vásárlási kérelme 

15. 225/3 hrsz-ú ingatlanon szolgalmi jog bejegyzésre irányuló kérelem 

16. Pacher László kérelme 

17. Vegyes ügyek 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 

73/2020. (VII.16.) számú önkormányzati határozat 
 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. április 6. és június 17-e között hozott 
polgármesteri határozatokat megismerte. 
 
A polgármesteri határozatok a Képviselő-testülettel egyeztetve jóváhagyásra kerültek.  
A képviselő-testület megköszöni a polgármester úr veszélyhelyzet alatti munkáját, a testület folyamatos 
tájékoztatását. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 

74/2020. (VII.16.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzésről szóló vezetői 
összefoglalót, valamint a lefolyatott ellenőrzések bemutatásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 
 

 
75/2020.(VII.16.) számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzata, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által az államháztartásért 

felelős miniszterrel közösen az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

kiírt pályázati felhívásra pályázatot nyújt be az alábbi tevékenységek támogatására:  

Alsóörs község belterületi utak, járdák felújítása 

 Római út burkolat felújítása 

A pályázat megvalósítási helyszín pontos címe és helyrajzi száma:  

Település neve Irányítószám Utca neve  Helyrajzi szám 

Alsóörsi belterületi utak, járdák 

Alsóörs 8226 Római út  2148. 

 

A Képviselő-testület a pályázati projekt költségbecslését az alábbiak szerint állapítja meg: 

Pályázó 
Összes költség 

(Ft) 

Összes 

elszámolható 

költség (Ft) 

Saját erő(25%) 

(Ft) 

Igényelt 

támogatás 

összege (75%) (Ft) 

Önkormányzat 26.666.667 26.666.667 6.666.667 20.000.000 

 

A 6.666.667 Ft összegű saját erőt pénzügyi fedezetét a 2020. évi költségvetésében biztosítja. 

A tervezett fejlesztés üzemeltetési feladatait a fenntartási időszak alatt Alsóörs Község 

Önkormányzata az Alsóörsi Településműködtetési Szervezet útján látja el. A tervezett felújítások miatt 

fenntartási többletköltség nem keletkezik. 

Felelős:   Hebling Zsolt polgármester 
Pandur Ferenc intézményvezető 

Határidő: azonnal 

76/2020. (VII.16.) számú önkormányzati határozat 
 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsóörs 969 helyrajzi számú, 5086 m
2
 nagyságú, 

„kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítésére kiírt pályázatra, melynek benyújtási 
határideje: 2020. július 3.  10:00 óra volt, zárt borítékban egy eredeti ajánlattétel érkezett be határidőre. 
A beérkezett ajánlat az alábbi volt:  
 
1. MOBIL PETROL Kft. (7361 Kaposszekcső, Liget lakótelep 10., Szabadi Zoltán ügyvezető, 

adószám: 24669573-2-17, Cg 17-09-010027, KSH: 24669573-6810-113-17.)  
Vételár ajánlat: 23.005.000,-Ft, azaz Huszonhárommillió-ötezer forint. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az adás-vételi szerződés, valamint a 

telekalakítás és az ingatlan-nyilvántartási eljárás lebonyolítására, aláírására, MNV Zrt. 

megkeresésére. 
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Felelős: Hebling Zsolt polgármester, Báró Béla jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

77/2020. (VII.16.) számú önkormányzati határozat 
 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Halászbokor” Kft. (8226 Alsóörs, 
Endrődi S. u. 49. ) 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
A 2019. évi eredmény kimutatást -1.056 eFt adózott eredménnyel, a mérleget 2.262 e Ft mérleg 
főösszeggel elfogadja.  
2019. évre osztalékot nem hagy jóvá. 
 
Felkéri a Polgármestert és a Társaság könyvelőjét a szükséges intézkedés megtételére. 
 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester  
Határidő: 2020. július 30. 

 
78/2020. (VII.16.) számú önkormányzati határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Zbiskó Lászlóné kérelmét.  
Felkéri a településtervezőt, hogy a HÉSZ készítésekor vizsgálja meg az 558 hrsz-ú ingatlanon az 
építési hely áthelyezését. 
 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
   Báró Béla jegyző 
Határidő: azonnal 

 
79/2020. (VII.16.) számú önkormányzati határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tarróné Gyarmathy Andrea javaslatait részletesen 
megtárgyalta,  
 

 A honlap főlapjára felkerül a soron következő rendes testületi ülés időpontja, lehetőleg 5 nappal 
előtte. A meghívó az eddig is megjelölt helyén kerül feltöltésre.  

 Törekszünk 17 órai kezdettel kezdeni a lakossági fórumokat, ez alól kivételt képezhet, ha 
meghívott vendéghez kell alkalmazkodni. 

 A facebookon és a teadélutánokon elhangzott véleményeket a képviselő-testület nem tekinti 
közérdekű bejelentésnek. Ennek továbbra is megvannak a hivatalos csatornái. 

 A szó szerinti jegyzőkönyvet a testület nem támogatja, csak kivonatos készül. Az ülésekről 
hangfelvétel  készül,melyről a tagok, bármikor kérhetnek szó szerinti jegyzőkönyvet.  

 Megválaszolásra került a hóágyúval kapcsolatos észrevétel. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 

80/2020. (VII.16.) számú önkormányzati határozat 
 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja Németh Tamás kérelmét, miszerint 
extrém sportpályát alakítson ki a művelődési ház mögötti területen. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 

81/2020. (VII.16.) számú önkormányzati határozat 
 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálja annak lehetőségét, hogy másik 
helyszínen van e lehetőség ilyen pálya kialakítására. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
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82/2020. (VII.16.) számú önkormányzati határozat 
 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy pályázati lehetőség 
esetén további egyeztetéseket folytasson az új helyszín kiválasztásával. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

 
 

83/2020. (VII.16.) számú önkormányzati határozat 
 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Kristóf Mihály 1/1 tulajdonában álló, Alsóörs 
0109/13 helyrajzi számú „szántó” művelési ágú, 4058 m

2
 nagyságú ingatlan megvásárlása mellett dönt. 

Az ingatlan vételárát 2.500.000,-Ft-ban határozza meg. 
A 2013. évi CXXII. tv. 11.§ (1) bek. c) pontja alapján településfejlesztési célra kívánja megvásárolni. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, az ingatlan-nyilvántartási eljárásban való 
részvételre, valamint, hogy a megvásárolandó ingatlan szomszédos tulajdonosaival tárgyalásokat 
kezdeményezzen, folytasson a vételi szándék tárgyában.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 

84/2020. (VII.16.) számú önkormányzati határozat 
 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémvidéki Horgászegyesület kérelmében 
foglalt 986 helyrajzi számú ingatlan tekintetében, felhatalmazza a polgármestert, hogy keresse meg a 
közlekedési felügyelet, telekalakítás tárgyában.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 

85/2020.(VII.16.) számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsóörs 225/3 helyrajzi számú „kivett 

beépítetlen terület” megnevezésű, Alsóörs Község Önkormányzata 1/1 arányú tulajdoni hányadában 

álló tehermentes ingatlant érintő 11 m
2
 terület tekintetében hozzájárul, a Merse Minimál 

Ingatlanhasznosító Kft. (Cg 13-09-178985, KSH: 25046566-6810-113-13, adószám: 25046566-2-13, 

képviseli: Nemes István Róbert ügyvezető) javára, hogy telki (villanyvezetési) szolgalmi jogot 

alapítson.  

Az Önkormányzat hozzájárul, hogy a ”Telki szolgalom alapítása” szerződést a 218/2019 munkaszámú 

vázrajz alapján a villanyvezetési szolgalmi jogot az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és az ingatlan-nyilvántartási eljárásban való 

részvételre. 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

86/2020.(VII.16.) számú önkormányzati határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pacher László kérelmét nem támogatja, miszerint 

az ÜH-1-es övezetben a beépítési százalék a következő HÉSZ módosítása során 15%-ról 20%-ra 

növekedjen. 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
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87/2020. (VII.16.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az alábbi napirendet: 

 

1. Szalainé Szeili Katalin kérelme 

2. Alsóörsért kitüntetés  
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 
 

88/2020. (VII.16.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szalainé Szeili Katalin kérelmét 
leveszi napirendről.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 
 

89/2020. (VII.16.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kontrát Károly úrnak adományozza 
az Alsóörsért kitűntetést, aki jelentősen előmozdította községünk fejlődését. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 

90/2020. (VIII.12.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az alábbi napirendet: 
 

1. A környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosítása 

2. A szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló rendelet elfogadása 

3. Közbeszerzési eljárások 

4. 0109/12 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 

5. Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat szakmai munkájának 
támogatása 

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 

91/2020. (VIII.12.) számú önkormányzati határozat 
 

1.) A belügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet I.8. pont 
szerint a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatása jogcím szerinti kiegészítő támogatására. 
 

2.) A pályázati kiírás 5/b pontja alapján Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy a település pályázatot nyújt be kemény lombos szociális 
tűzifa igénylésére. 

 
3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat által maximálisan 

igényelhető, összesen 100 erdei m
3
 keménylombos tűzifafa iránt nyújtsa be pályázatát.  
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4.) A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából, - ideértve a rászorulókhoz 
való eljuttatást is, - származó költségeket.  

 
5.) Alsóörs Község Önkormányzata a pályázati kiírás 5/c pontja alapján biztosítja a pályázat 

benyújtásához szükséges önerőt, melynek összege 100.000,-Ft + Áfa, azaz bruttó 127.000,-
Ft. 

 
6.) Alsóörs Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől 

ellenszolgáltatást nem kér. 
 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
határidő: azonnal 

92/2020. (VIII.12.) számú önkormányzati határozat 
 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a név szerinti szavazással döntött. 
Hebling Zsolt polgármester:   igen 
Ferenczy Gábor alpolgármester: igen 
képviselők:   
Gaál Dezső:     igen 
dr. Bókáné Katona Tímea:   igen 
dr. Bardóczi Miklós:    igen 
Szalai Emese:     igen    
Tóth Zoltán:     igen 
 
1./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Kerékpárút építés Alsóörs Felsőörs területén II“ tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint a 
közbeszerzési eljárás eredményes. 
 
2./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Kerékpárút építés Alsóörs Felsőörs területén II“ tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint Colas  t 
Építőipari Zrt. (1113 Budapest Bocskai út 73.) ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére. 
 
3./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Kerékpárút építés Alsóörs Felsőörs területén II“ tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint az STR Mély- 
és Magasépítő Kft. (1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) u. 2.) ajánlattevő ajánlata 
érvényes.  
 
4./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Kerékpárút építés Alsóörs Felsőörs területén II“ tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint a Reaszfalt 
Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1225 Budapest Nagytétényi út 254. B. ép. 1.em) 
ajánlattevő ajánlata érvényes. 
 
5./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Kerékpárút építés Alsóörs Felsőörs területén II“ tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint KÉSZ Építő és 
Szerelő Zrt. 6722 Szeged, Gutenberg Utca 25-27 ajánlattevő ajánlata érvényes. 
 
6./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Kerékpárút építés Alsóörs Felsőörs területén II“ tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint S IETELSKY 
Magyarország Kft. (1016 Budapest Mészáros Utca 13.) ajánlattevő ajánlata érvényes. 
 
7./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Kerékpárút építés Alsóörs Felsőörs területén II“ tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) 
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pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, Gerulus Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft (2337 Délegyháza, Tsz telep Külterület) ajánlattevő ajánlata érvényes. 
 
8./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Kerékpárút építés Alsóörs Felsőörs területén II“ tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint a Vértes- t 
Építő és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Agostyáni út 78.) ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján 
érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A Vértes- t Építő és 
Szolgáltató Kft. árindoklás kérésnek sem tett eleget, így Ajánlatkérő nem tudta megállapítani az 
Ajánlattevő által tett megajánlások gazdasági ésszerűséggel való összeegyeztethetőségét, így a 
Vértes- t Építő és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Agostyáni út 78.) ajánlata Kbt. 72. § (3) bekezdésére 
tekintettel a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján is érvénytelen. 
 
9./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Kerékpárút építés Alsóörs Felsőörs területén II“ tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint a Hazai 
Építőgép Társulás Szolgáltató Zrt. (2351 Alsónémedi, Ócsai út 2405/4) az árindokoláskérésre nem 
válaszolt, így Ajánlatkérő nem tudja megállapítani az Ajánlattevő által tett megajánlások gazdasági 
ésszerűséggel való összeegyeztethetőségét. Mindezekre tekintettel a Hazai Építőgép Társulás 
Szolgáltató Zrt. ajánlata Kbt. 72. § (3) bekezdésére figyelemmel a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján 
érvénytelen. 
 
10./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás 
eredményeképpen úgy dönt, hogy elfogadja a „Kerékpárút építés Alsóörs Felsőörs területén II“ tárgyú, 
a Kbt. 112. § (1) b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, 
miszerint az eljárás nyertes ajánlattevője a legtöbb összpontszámú érvényes ajánlatot tett Colas  t 
Építőipari Zrt. (1113 Budapest Bocskai út 73.)  
 
11./ A Döntéshozó Képviselő-testület az 1./-10./ pontokban leírtak alapján felkéri a Polgármestert, 
hogy a Colas  t Építőipari Zrt-vel a (1113 Budapest Bocskai út 73.) a nettó 344.344.865.- Ft összegű 
szerződést kösse meg. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 

93/2020. (VIII.12.) számú önkormányzati határozat 
 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a név szerinti szavazással döntött. 
Hebling Zsolt polgármester:   igen 
Ferenczy Gábor alpolgármester: igen 
képviselők:   
Gaál Dezső:     igen 
dr. Bókáné Katona Tímea:   igen 
dr. Bardóczi Miklós:    igen 
Szalai Emese:     igen    
Tóth Zoltán:     igen 
 
1./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Turisztikai eszközbeszerzés Alsóörs – I. sz. rész: S /H , projektor és 
sátor beszerzése, II. sz. rész: Kültéri játszóeszközök beszerzése és telepítése“ tárgyú, 
EKR000346922020 azonosító számú, a Kbt. 112. § (1) b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint a közbeszerzési eljárás mindkét részajánlati kör 
vonatkozásában eredményes. 
 
2./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Turisztikai eszközbeszerzés Alsóörs – I. sz. rész: S /H , projektor és 
sátor beszerzése“ tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló 
Bizottsági javaslatot, miszerint a Mediatek Informatikai és Szolgáltató Kft. (5420 Túrkeve, Bercsényi u. 
7.) ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
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3./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Turisztikai eszközbeszerzés Alsóörs – I. sz. rész: S /H , projektor és 
sátor beszerzése“ tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló 
Bizottsági javaslatot, miszerint az Appsters Mobiltartalom-fejlesztő Kft. (1023 Budapest Lukács utca 4. 
III/8.) ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem 
felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 
 
4./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Turisztikai eszközbeszerzés Alsóörs – I. sz. rész: S /H , projektor és 
sátor beszerzése“ tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló 
Bizottsági javaslatot, miszerint a legtöbb összpontszámú érvényes ajánlatot a Mediatek Informatikai és 
Szolgáltató Kft. (5420 Túrkeve, Bercsényi u. 7.) tette, így a Mediatek Informatikai és Szolgáltató Kft. a 
közbeszerzési eljárás I. sz. részajánlati körének nyertes ajánlattevője.   
 
5./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Turisztikai eszközbeszerzés Alsóörs – II. sz. rész: Kültéri játszóeszközök 
beszerzése és telepítése“ tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett 
Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint PARTNER-IMMO Kft. (1171 Budapest, Aranyhegy út 10.) 
ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
6./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Turisztikai eszközbeszerzés Alsóörs – II. sz. rész: Kültéri játszóeszközök 
beszerzése és telepítése“  tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett 
Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint a legtöbb összpontszámú érvényes ajánlatot a PARTNER-IMMO 
Kft. (1171 Budapest, Aranyhegy út 10.) tette, így nevezett gazdasági szereplő a tárgyi közbeszerzési 
eljárás nyertes ajánlattevője.  
 
7./ A Döntéshozó Képviselő-testület az. 1./-6./ pontokban foglaltak alapján felkéri a Polgármestert, 
hogy a „S /H , projektor és sátor beszerzése” tárgyú I. sz. részajánlati kör nyertes ajánlattevőjével: 
a Mediatek Informatikai és Szolgáltató Kft-vel (5420 Túrkeve, Bercsényi u. 7.) a nettó 41.708.000.- Ft 
+ Áfa összegű szerződést, a „Kültéri játszóeszközök beszerzése és telepítése” tárgyú, II. sz. 
részajánlati kör nyertesével: PARTNER-IMMO Kft-vel (1171 Budapest, Aranyhegy út 10.)  a nettó 
1.200.000.- Ft + Áfa összegű szerződést kösse meg. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 

94/2020. (VIII.12.) számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gáspár Géza 1/1 tulajdonában álló, Alsóörs 0109/12 
helyrajzi számú „szántó-községi mintatér” művelési ágú, 4068 m

2
 nagyságú ingatlan megvásárlása 

mellett dönt. Az ingatlan vételárát 2.506.000,-Ft-ban határozza meg. 
A 2013. évi CXXII. tv. 11.§ (1) bek. c) pontja alapján településfejlesztési célra kívánja megvásárolni. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, az ingatlan-nyilvántartási eljárásban való 
részvételre, valamint, hogy a megvásárolandó ingatlan szomszédos tulajdonosaival tárgyalásokat 
kezdeményezzen, folytasson a vételi szándék tárgyában.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 

95/2020. (VIII.12.) számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti 
Központ és Szociális Szolgálat szakmai munkájának támogatására vonatkozó kérelmét támogatja. 

1. Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonalmádi Család- és 
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Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat szakmai munkájának támogatása céljából az 
intézmény - Felsőörs településre vonatkozó - 2020. évi költségvetésének módosítását az 
alábbiak szerint támogatja:  

 
- a személyi juttatások kiadási előirányzatának 405.000. Ft-tal történő emelését, 
- a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 62.775. Ft-

tal történő emelését, 
- mindösszesen működési kiadási előirányzatának 467.775. Ft-tal történő emelését a 

305/2020. (VI.30.) Korm. határozat alapján Felsőörs településre jutó támogatás (706.100. 
Ft) terhére biztosítja.  

A Képviselő-testület az Alsóörs településre jutó támogatásból fenn maradó 238.325. Ft-tal 
csökkenti Alsóörs Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésében „Balatonalmádi 
Szociális Társulás részére pénzeszközátadás Balatonalmádi Család-és Gyermekjóléti 
Központ és Szociális Szolgálat bevétel és kiadás különbözete” megnevezésű kiadási 
előirányzatot. 

2. Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges előirányzat 
átcsoportosításáról a 2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása kor 
gondoskodjon. 

 
Felelős:   Hebling Zsolt polgármester 
Hivatali felelős:   Báró Béla jegyző– tájékoztatás 
Határidő: előirányzat átcsoportosítása: a 2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 

 

96/2020. (VIII.14.) számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az alábbi napirendet: 

 

1. Közbeszerzési eljárás: Kerékpárút 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 

97/2020. (VIII.14.) számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a név szerinti szavazással döntött. 

Hebling Zsolt polgármester:   igen 
Ferenczy Gábor alpolgármester: igen 

képviselők:   

 

Gaál Dezső:     igen 

dr. Bókáné Katona Tímea:   igen 

dr. Bardóczi Miklós:    igen    

Tóth Zoltán:     igen 

Szalai Emese igazolt távolléte okán nem szavazott. 

 

1./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Kerékpárút építés Alsóörs Felsőörs területén II“ tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint a 
közbeszerzési eljárás eredményes. 
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2./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Kerékpárút építés Alsóörs Felsőörs területén II“ tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint Colas  t 
Építőipari Zrt. (1113 Budapest Bocskai út 73.) ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére. 
 
3./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Kerékpárút építés Alsóörs Felsőörs területén II“ tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint az STR Mély- 
és Magasépítő Kft. (1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) u. 2.) ajánlattevő ajánlata 
érvényes.  
 
4./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Kerékpárút építés Alsóörs Felsőörs területén II“ tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint a Reaszfalt 
Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1225 Budapest Nagytétényi út 254. B. ép. 1.em) 
ajánlattevő ajánlata érvényes. 
 
5./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Kerékpárút építés Alsóörs Felsőörs területén II“ tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint KÉSZ Építő és 
Szerelő Zrt. 6722 Szeged, Gutenberg Utca 25-27 ajánlattevő ajánlata érvényes. 
 
6./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Kerékpárút építés Alsóörs Felsőörs területén II“ tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint S IETELSKY 
Magyarország Kft. (1016 Budapest Mészáros Utca 13.) ajánlattevő ajánlata érvényes. 
 
7./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Kerékpárút építés Alsóörs Felsőörs területén II“ tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, Gerulus Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft (2337 Délegyháza, Tsz telep Külterület) ajánlattevő ajánlata érvényes. 
 
8./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Kerékpárút építés Alsóörs Felsőörs területén II“ tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint a Vértes- t 
Építő és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Agostyáni út 78.) ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján 
érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A Vértes- t Építő és 
Szolgáltató Kft. árindoklás kérésnek sem tett eleget, így Ajánlatkérő nem tudta megállapítani az 
Ajánlattevő által tett megajánlások gazdasági ésszerűséggel való összeegyeztethetőségét, így a 
Vértes- t Építő és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Agostyáni út 78.) ajánlata Kbt. 72. § (3) bekezdésére 
tekintettel a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján is érvénytelen. 
 
9./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 
úgy dönt, hogy elfogadja a „Kerékpárút építés Alsóörs Felsőörs területén II“ tárgyú, a Kbt. 112. § (1) b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint a Hazai 
Építőgép Társulás Szolgáltató Zrt. (2351 Alsónémedi, Ócsai út 2405/4) az ár indokoláskérésre nem 
válaszolt, így Ajánlatkérő nem tudja megállapítani az Ajánlattevő által tett megajánlások gazdasági 
ésszerűséggel való összeegyeztethetőségét. Mindezekre tekintettel a Hazai Építőgép Társulás 
Szolgáltató Zrt. ajánlata Kbt. 72. § (3) bekezdésére figyelemmel a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján 
érvénytelen. 
 
10./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás 
eredményeképpen úgy dönt, hogy elfogadja a „Kerékpárút építés Alsóörs Felsőörs területén II“ tárgyú, 
a Kbt. 112. § (1) b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, 
miszerint az eljárás nyertes ajánlattevője a legtöbb összpontszámú érvényes ajánlatot tett Colas  t 
Építőipari Zrt. (1113 Budapest Bocskai út 73.)  
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11./ A Döntéshozó Képviselő-testület az 1./-10./ pontokban leírtak alapján felkéri a Polgármestert, 
hogy a Colas  t Építőipari Zrt-vel a (1113 Budapest Bocskai út 73.) a nettó 344.344.865.- Ft összegű 
szerződést kösse meg. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

98/2020. (IX.15.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja, azt, hogy a kiküldött 
napirend 8. pontját és a 990/7 hrsz-ú ingatlan tárgyában benyújtott kérelmet az Mötv. 46. § (2) bek. c) 
pontja alapján, zárt ülés keretében tárgyalja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

99/2020. (IX.15.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az alábbi napirendet: 
 

1. Napraforgó Óvoda és bölcsőde ügyei: házirend, 2019-2020 évi beszámoló, 2020-2021 évi 

munkaterv 

2. 969 hrsz-ú ingatlan telepítési tanulmányterve 

3. Iskolakezdési támogatások 

4. Csatlakozás a BURSA Hungarica ösztöndíj pályázathoz 

5. Támogatási kérelmek 

6. Helyi adóra vonatkozó rendelet módosítása 

7. A 0109/12 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 

8. MÁV területek ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele 

9. Strand fejlesztési pályázat benyújtása 

10. Bakony és Balaton KKE rendezvény támogatása 

11. Zsebe  Invest Kft. kérelme 

12. Parti-Party Kft. kérelme 

13. Pelso Camping Kft. kérelme 

14. Csatlakozás a Veszprém EKF 2023 programhoz 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 

100/2020.(IX.15.) számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde házirendjét 

megismerte, azt elfogadja. 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

101/2020.(IX.15.) számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2019-2020-

as nevelési év beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
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102/2020.(IX.15.) számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2020/2021. 

nevelési évre vonatkozó munkatervet megismerte, azt elfogadja. 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

103/2020. (IX.15.) számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a 969 helyrajzi számú ingatlanra 
vonatkozó telepítési tanulmánytervet.  
 
Felkéri a település tervezőt és a főépítészt rendezési terv felülvizsgálatára.  
 
A képviselő-testület javasolja olyan megoldás kidolgozását, amely megoldást jelent a 71-es főúton és 
vasúti pályán történő biztonságos gyalogos átjárásra. 
 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 
 

104/2020. (IX.15.) számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a középfokú képzésben résztvevő azon alsóörsi 
állandó lakos, nappali tagozatos tanulók részére 15.000,- Ft/fő iskolakezdési támogatást nyújt - akik 
az általános iskolai tanulmányaikat Alsóörsi Endrődi Sándor általános iskolában kezdték és itt is 
végezték el vagy lakóhely változtatás miatt általános iskolai tanulmányaik befejezése után a községbe 
költöztek - a költségvetésben átadott támogatások címszó alatt betervezett összeg terhére. 
 
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 
 
Felelős: Báró Béla jegyző 
Határidő: 2020. november 15. 
 

105/2020. (IX.15.) számú önkormányzati határozat 
 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felsőfokú intézményben tanulmányokat folytató, 
nappali tagozatos alsóörsi állandó lakos hallgatók részére 15.000,- Ft/főiskola kezdési támogatást 
nyújt a költségvetésben átadott támogatások címszó alatt betervezett összeg terhére.  
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 
 
Felelős: Báró Béla  jegyző 
Határidő: 2020. november 15. 
 

106/2020. (IX.15.) számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felsőfokú intézményben tanulmányokat folytató, 
nappali tagozatos alsóörsi állandó lakos hallgatók részére, akik az általános iskolai tanulmányaikat 
(mind a 8 osztályt) alsóörsi Endrődi Sándor általános iskolában folytatták  25.000,- Ft/főiskola kezdési 
támogatást nyújt a költségvetésben átadott támogatások címszó alatt betervezett összeg terhére.  
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 
 
Felelős: Báró Béla  jegyző 
Határidő: 2020. november 15. 
 

 

 

 



26 
 

107/2020. (IX.15.) számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Minisztérium által 2021. 
évre meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázathoz való 
csatlakozást határozza el, a pályázati feltételek szerint a pályázatot kiírja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és felkéri a jegyzőt a pályázat 
kiírásával és a pályázatok elbírálásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 Báró Béla jegyző 
Határidő: 2020. október 01.  

 
108/2020. (IX.15.) számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja az Alsóörsi Nyugdíjas 

Polgári Egyesületet 2020. évben 100.000,- Ft-tal a civil alap terhére. 

Felelős: Kovács Rózsa, pénzügyi csoportvezető 

Határidő: 2020. október 31. 
 

109/2020. (IX.15.) számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Vöröskereszt 

Egyesületet 2020. évben 120.000 Ft-tal a civil alap terhére, amelyből 30.000,-Ft-ot felajánlott 

fertőtlenítőszerekre.  

Felelős: Kovács Rózsa, pénzügyi csoportvezető 
Határidő: 2020. október 31. 

 
110/2020. (IX.15.) számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja az ASE Sportegyesületet 

2020. évben 3.500.000,- Ft-tal a civil alap terhére. 

Felelős: Kovács Rózsa, pénzügyi csoportvezető 
Határidő: 2020. október 31. 

 
 

111/2020. (IX.15.) számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja az Endrődi Sándor 

Alapítványt 2020. évben 2.000.000,- Ft-tal a civil alap terhére. 

Felelős: Kovács Rózsa, pénzügyi csoportvezető 
Határidő: 2020. október 31. 

 
 

112/2020. (IX.15.) számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Balaton Riviéra 

Turisztikai Egyesületet 2020. évben 11.132.000,-Ft-tal a civil alap terhére. 

Felelős: Kovács Rózsa, pénzügyi csoportvezető 
Határidő: 2020. október 31. 
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113/2020. (IX.15.) számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Bolygóért 

Alapítványt2020. évben 150.000,- Ft+ÁFA összeggel a civil alap terhére. 

Felelős: Kovács Rózsa, pénzügyi csoportvezető 
Határidő: 2020. október 31. 

 
 

114/2020. (IX.15.) számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Pannon 

Várszínházat2020. évben 1.800.000,-Ft-tal a civil alap terhére. 

Felelős: Kovács Rózsa, pénzügyi csoportvezető 
Határidő: 2020. október 31. 

 
 

115/2020. (IX.15.) számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Római Katolikus 

Egyházközséget (és Karitas) 2020. évben 1.000.000,-Ft-tal a civil alap terhére. 

Felelős: Kovács Rózsa, pénzügyi csoportvezető 
Határidő: 2020. október 31. 

 
 

116/2020. (IX.15.) számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja az Alsóörs-Lovas 

Református társegyházközséget2020. évben 3.362.880,-Ft-tal a civil alap terhére. 

Felelős: Kovács Rózsa, pénzügyi csoportvezető 
Határidő: 2020. október 31. 
 

117/2020. (IX.15.) számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsóörs 0109/12 helyrajzi számú „szántó-községi 
mintatér” művelési ágú, 4068 m

2
 nagyságú ingatlan megvásárlása mellett döntött. Az ingatlan vételárát 

2.506.000,-Ft-ban határozta meg. 
 
A tárgyi ingatlan adásvételére vonatkozó szerződést megismert, jóváhagyja valamint a polgármester 
aláírását elfogadja. 
 
A 2013. évi CXXII. tv. 11.§ (1) bek. c) pontja alapján településfejlesztési célra kívánja megvásárolni. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 

118/2020. (IX.15.) számú önkormányzati határozat 

1. Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. 
törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) 
bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezni és 
kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Alsóörs 865/7 helyrajzi számú 1783 m

2
 területű kivett 

épület udvar művelési ágú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 2 pontjaiban meghatározott, településüzemeltetés (köztemetők 
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kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás 
biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb 
közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 

 
3. gépjárművek parkolásának biztosítása feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 
felhasználni. 

 
4. Alsóörs Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 
megtérítését. 

 
5. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.  
 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 
7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
Határidő: 2020. október 01.  
 
 

119/2020.(IX.15.) számú önkormányzati határozat 
 
1. Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. 
törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) 
bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és 
kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Alsóörs 979/1 helyrajzi számú 5162 m

2
 területű kivett 

közforgalmú vasút terület ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjaiban meghatározott településfejlesztés, településrendezés, 
településüzemeltetés feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és használni. 

 
3. Gépjárművek parkolásának biztosítása feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni 
és felhasználni 

 
4. Alsóörs Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 
megtérítését. 

 
5. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.  
 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 
7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
Határidő: 2020. október 01. 
 

 
120 /2020.(IX.15.) számú önkormányzati határozat 

 
1. Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 
36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
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kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Alsóörs, 979/2 helyrajzi számú 
2068 m

2
 területű kivett beépítetlen terület ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjaiban meghatározott településfejlesztés, 
településrendezés, településüzemeltetés feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba 
venni és elsősorban parkoló kialakítására kulturális és sport rendezvényekhez kapcsolódó 
célokra kívánja felhasználni. 

 
3. Alsóörs Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 

megtérítését. 
 
4. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.  
 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes 
jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
Határidő: 2020. október 01. 

 
121 /2020.(IX.15.) számú önkormányzati határozat 

 
1. Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 
36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Alsóörs, 865/4 helyrajzi számú 
38757 m

2
 területű kivett közforgalmú vasút megnevezésű ingatlan déli telekhatárán a 

megszűnő 4-5 vágány által közre zárt a HÉSz.-ben Z-9 övezetbe tartozó terület ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 1. és.15.) pontjaiban meghatározott településfejlesztés, 
településrendezés, településüzemeltetés gépjármű parkoló kialakítására, sport feladatainak 
ellátása érdekében sportágak népszerűsítésére rendezvényekre kívánja tulajdonba venni és 
használni.  

 
3. Alsóörs Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 

megtérítését. 
 
4. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.  
 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes 
jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
Határidő: 2020. október 01. 
 

122 /2020.(IX.15.) számú önkormányzati határozat 
 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által 
kiírt Kisfaludy Strandfejlesztési Koncepció IV. üteméhez támogatási kérelem benyújtásával.  
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Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a prioritási sorrendnek megfelelő – nettó 30 millió Ft 
összegű, 100 % intenzitású -  támogatási kérelem összeállítására és benyújtására.  
 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
Határidő: 2020. szeptember 30.   

 
123 /2020.(IX.15.) számú önkormányzati határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bakony és 
Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület általi települési támogatásokra pályázzon, az 
önkormányzat számára legmegfelelőbb rendezvény lebonyolításának forrásához vagy 
eszközbeszerzéséhez. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
      124/2020. (IX.15.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zsebe Invest Kft.-vel (8226 Alsóörs, belterület 
hrsz. 886., adószám: 24212047-2-19, Cg 19-09-515976) képviseli: Polgár Szabolcs József (9721 
Gencsapáti, Hunyadi út 355/B)2017. augusztus 16-án kötött bérleti szerződést, 2020. október 1-jétől, 
10 évre meghosszabbítja. 
 
A bérleti jog megváltás összege: 4.820.000 Ft+ ÁFA, amelyből 40 %-ot szerződéskötéskor, 30 %-ot 
2021.07.15-ig, 30 %-ot 2021.08.20-ig kell megfizetnie. 
 
A bérleti szerződés megkötésére az „Alsóörs község Önkormányzat tulajdonában levő helyiségek 
bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó 11/1997.(X.17.) sz. önkormányzati rendelet” az 
irányadó. 
 
Amennyiben a Kft. vezetésében, tulajdonosi körében személyi változás áll be a 11/1997. (X.17.) sz. 
önkormányzati rendelet 4. § szerinti bérleti jog megváltás díját bérlőnek meg kell fizetni. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 Báró Béla jegyző 
 
      125/2020. (IX.15.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Parti-Party Kft. kérelméhez, a 
„Hokedli” Gasztro-Bisztro éves vendéglátó egységgé történő átalakítása tárgyában, úgy, hogy a 
jelenlegi sátort, mobilelemekkel téliesítenék. A mobilelemek a kedvező tavaszi időjárást követően 
visszabontásra kerülnek. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 
      126/2020. (IX.15.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pelso Camping Kft. módosított építési engedélyes 

terv jóváhagyása és támogató levél kiadása tárgyú kérelmét megismerte. 

A saját önkormányzati hatósági ügyekben, amennyiben a HÉSZ-nek és az építési hatóságoknak 
megfelel, támogatják, de egyebekben nincs hatásköre a testületnek. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
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      127/2020. (IX.15.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Veszprém-Balaton 2023 Zrt. 

meghívóját, és úgy dönt, hogy csatlakozik a Veszprém-Balaton 2023 céljaihoz. 

 

A csatlakozási díjat 1 Euro/lakos összeget költségvetésben biztosítja. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 

128/2020. (IX.15.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az alábbi napirendet: 
 

1. A 865/21 hrsz-ú ingatlan kisajátítása 

2. A 990/7 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

129/2020. (IX.15.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vételi ajánlatot tesz az Alsóörs 

865/21 hrsz-ú ingatlanból a kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 1468 m
2
 alapterületű helyi közút 

művelési ágú 865/35 helyrajzi szám alatti ingatlan megvételére az értékbecslésben meghatározott 

bruttó 8.000,- Forint/m
2
-es áron, tekintettel az ingatlan HÉSZ szerinti KÖu besorolására. Amennyiben 

a vételi ajánlatra nem érkezik pozitív válasz, akkor az Önkormányzat kisajátítási eljárás útján kívánja 

megszerezni a fenti ingatlant. A kisajátítás jogalapja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontja. 

Az ajánlat akkor tehető meg, ha annak fedezete rendelkezésre áll a költségvetésben. 

A képviselő-testület megvásárlás vagy a kisajátítás (kártalanítás) fedezetét a tartalékalap terhére 

biztosítja. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

130/2020. (IX.15.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsóörs 990/7 helyrajzi számú 4663 m

2
 nagyságú 

„kivett beépítetlen terület” vételi szándéka mellett dönt.  Az ingatlan vételárát 12 MFt-ban határozza 
meg. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás 
lebonyolítására.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

131/2020. (X.12.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az alábbi napirendet: 
 

1. 2020/2021 évre vonatkozó kötelező iskolai körzethatárok véleményezése 
2. Publimont Kft. ajánlata 
3. Szilágyi József kérelme 
4. Vegyes ügyek 

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
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132/2020. (X.12.) számú önkormányzati határozat 
 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 50.§ (8) bekezdése, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése alapján 
Alsóörs község közigazgatási területére a 2020/2021. tanévre megállapított kötelező felvételt biztosító 
iskolai körzethatárok módosítását a következő (2021/2022.) tanévre vonatkozóan nem tartja 
szükségesnek.  
 
Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában, Alsóörs községben 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek létszáma a 
2020.október 12. napi állapotot figyelembe véve: 
 

 Endrődi Sándor Református Általános Iskolában: 7 fő. 
 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötelező felvételt biztosító általános iskolai 

körzethatárok előzetes véleményezésére vonatkozó jelen döntést, valamint a hátrányos helyzetű 

gyermekek létszámára vonatkozó adatszolgáltatást a Balatonfüredi Tankerületi Központ részére – 

2020. október 15. napjáig – továbbítsa. 

Határidő: 2020. október 15. 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester  
 

133/2020. (X.12.) számú önkormányzati határozat 
 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Publimont Kft. buszmegállókra, azaz utasváró 
pavilonok megújítására vonatkozó ajánlatát megismerte, azt nem támogatja. 

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 

134/2020. (X.12.) számú önkormányzati határozat 
 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megindítja a költségvetésben szereplő, a 
buszmegállók vöröskőből történő építését. 

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

135/2020. (X.12.) számú önkormányzati határozat 
 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szilágyi József fekvőrendőr kiépítésre vonatkozó 
kérelmét megismerte.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kerékpárút tervezővel és az illetékes hatóságokkal 
tárgyalásokat folytasson, elnyújtott, felfestett, a kerékpárosokra nézve nem veszélyes, a játszótér 
környezetében létesítendő, fizikailag is lelassító fekvőrendőr kiépítése tárgyában, a táblák kihelyezése 
mellett.  

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

136/2020. (X.12.) számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő – testülete 

1. az EKR000726412020 azonosító számon „Balatonalmádi, Alsóörs, Balatonakarattya, 

Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Csajág, Felsőörs, Királyszentistván, Küngös, Litér, 

Papkeszi önkormányzatok ellátási kötelezettségébe tartozó központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás 

ellátása” címen számon címen indított nyílt közbeszerzési eljárás keretében Alsóörs Község 

Önkormányzata költségvetésében a 2020-2025. évekre a 71/2020.(VII.06.) számú önkormányzati 

határozat alapján biztosított rendelkezésre álló anyagi fedezetet -  a 2020. november 02. napjától 
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2025. november 01. napjáig szólóan köthető szolgáltatási szerződés fedezetének biztosítása 

érdekében nettó 10 958 292. + áfa, azaz bruttó 10 958 292.-Ft összegre kiegészíti. 

 

2.      vállalja- az 1. pontban foglaltakra figyelemmel- hogy a háziorvosi ügyeleti szolgáltatás díját a 

2020. január 1-i lakónépesség figyelembevételével 

a)     2020. évben:      359.188.-Ft, 

b)     2021-2022-2023-2024. években:  2.191.658.-Ft/év 

c)     2025. évben:      1 832 470,-Ft 

összegben az önkormányzat éves költségvetés működési kiadási előirányzatai között tervezi és 

biztosítja figyelembe véve az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zrt. érvényes ajánlatára 

tekintettel. 

 

3. felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2020. 

évi költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon és a 2020. évet követő évek kiadásait 

szerepeltesse a 2021-2025. évi költségvetési rendeletben. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
137/2020. (X.12.) számú önkormányzati határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az alábbi napirendet: 
 

1. Dublecz Andrea kérelme 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 

138/2020. (X.12.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dublecz Andrea lakáscélú támogatás 
visszafizetésének elengedésére vonatkozó kérelmét nem támogatja.  

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

 

139/2020. (X.12.) számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az alábbi napirendet: 

 
1. Változtatási tilalom elrendelése 

 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 

 

 


