ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
szám: 8/2020

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testület
2020. július 16-ai 16:30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

Az ülés helye:

Alsóörs Község Önkormányzati Hivatal tanácsterme

Jelen vannak:

Hebling Zsolt polgármester
Ferenczy Gábor alpolgármester
Gaál Dezső,
dr. Bardóczi Miklós,
dr. Bókáné Katona Tímea
Szalai Emese
Tóth Zoltán képviselők.

Tanácskozási joggal meghívott:

Báró Béla jegyző
Kovács Rózsa pénzügyi csoportvezető
Pandur Ferenc intézményvezető

Alsóörsi lakosok közül 3 fő.
Napirend:
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. 235/3 hrsz-ú ingatlanon szolgalmi jog bejegyzésre irányuló kérelem
16. Pacher László kérelme
Hebling Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai
közül 7 fő megjelent, az ülés határozatképes.
Elírás miatt kéri módosíttatni a 15. napirendet, a helyes helyrajzi szám a 225/3.
Vegyes ügyekbe kéri felvenni a zöldhulladék elszállításával kapcsolatos ügyet.
Szalai Emese képviselő vegyes ügyekben kéri tárgyalni a Loki út esetleges forgalmi rend módosítását.
Dr. Bardóczi Miklós képviselő a May János, 71-es út kereszteződésének problémáját.
Gaál Dezső képviselő a vadakkal kapcsolatos problémákat.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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
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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

1. napirend: Polgármesteri határozatok áttekintése
Hebling Zsolt polgármester kérdezi, hogy a járványhelyzet alatt hozott polgármesteri határozatokkal
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata vagy megváltoztatási szándéka.
Tóth Zoltán képviselő határozati javaslatként kéri rögzíteni, hogy ezen időszak alatt, a polgármester által
hozott határozatok a képviselő-testületi tagok egyetértésével történt.
Egyúttal megköszöni polgármester úrnak az időszak alatti tevékenységét.
További kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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

2. napirend: 2019. évi költségvetés módosítása
Kovács Rózsa pénzügyi csoportvezető ismerteti az előterjesztéshez csatolt mellékletek tartalmát.
Kiemeli, hogy az intézmények kiegyensúlyozottan működtek. A költségvetés főösszege a mellékletekből
látszódik.
Kérdezi a képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel.
Hebling Zsolt polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén kéri elfogadni a rendeletet.
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Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletmódosításáról
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lovas Község Önkormányzatának
véleménye kikérésével a következőket rendeli el.
1. § Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló 1/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet(a továbbiakban: A rendelet) 4. §. helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„4. §(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és az
intézmények együttes 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.638.369.024 forintban, kiadási
főösszegét1.638.369.024 forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege 0 forint.
(2) A főösszegen belül a költségvetési keretösszegek az alábbiak szerint alakulnak (1. melléklet)
a)
b)
c)
d)

Alsóörs Község Önkormányzata 1.166.411.652 Ft
Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 80.266.246 Ft
Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet 262.554.973 Ft
Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 124.136.153 Ft

Az intézmények tervezett kiadásaihoz a fedezetet – saját bevételeiken túl – az Önkormányzat
biztosítja.”
2. §. A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
3. §. A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
4. §. A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
5. §. A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
6. §. A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
7. §. A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
8. §. A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
9. §. A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
10. § A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
11. §. A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
12. §. A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
13. § A rendelet 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„13. § (1) Az Önkormányzat és intézményei várható 2019. évi létszámszükségletét a 9. melléklet
tartalmazza. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az intézmények
korrigált költségvetési létszámkeretét 61 főben állapítja meg, mely nem tartalmaz közfoglalkoztatott
dolgozói létszámot.
(2)A Képviselőtestület az Önkormányzat és az intézmények létszámkeretét az alábbiak szerint
határozza meg:
a) Önkormányzat: 5 fő
b) Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal: 14 fő
c) Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet: 24 fő
d) Napraforgó Óvoda és Bölcsőde: 18 fő „
14. § A rendelet 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.
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„17. § Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általános működési tartalék összegét
492.774.933 forintban határozza meg. Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
A tartalék terhére hozott döntések alapján a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a 2019.
évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2019. december 31-i hatállyal dönt a
költségvetés rendeletének módosításáról. „
15. § A költségvetési rendelet a kihirdetést követőnapon lép hatályba.

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. július 17.

Előzetes hatásvizsgálat
Társadalmi-gazdasági hatása:
A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és
intézményeinek 2019. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási
működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok
ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának
megtartására való törekvés volt.
Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az
önkormányzat és intézményei működése zavartalanul biztosítható.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül
szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. és az Mötv. alapján a költségvetési rendelet
megalkotása kötelező.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: van
- szervezeti: van
- tárgyi: van
- pénzügyi: van

3. napirend: 2019. évi zárszámadás
Kovács Rózsa pénzügyi csoportvezető: A zárszámadás ugyanazokat a számadatokat tartalmazza, mint
a költségvetési rendelet, valamint tartalmazza a vagyonkimutatást is.
Kérdezi a képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel.
Hebling Zsolt polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén kéri elfogadni a rendeletet.
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi
Zárszámadásáról
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, Lovas Község Önkormányzatának véleménye kikérésével a
következőket rendeli el.
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1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, Alsóörs
Község Önkormányzatára, az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatalra, az Alsóörsi
Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezetre, valamint a Napraforgó Óvoda és
Bölcsődére.
2. Általános rendelkezések
2. § (1) Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési
szerveknek takarékos és hatékony gazdálkodást kell folytatniuk.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtását az önkormányzat Képviselő-testülete, polgármestere,
jegyzője - a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett - belső ellenőrzések, valamint az
intézmények vezetőinek általános és eseti jellegű beszámoltatása révén ellenőrzi.
(3) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése az alábbi célok megvalósítását tűzi ki:
a) Az Önkormányzat által fenntartott intézmények üzemeltetése, működési feltételeinek biztosítása,
figyelemmel a takarékos gazdálkodás követelményeire, a feladatellátás színvonalának pályázatok adta
lehetőségekkel történő emelésére.
b) Felújításoknál, beruházásoknál a fontossági sorrendet figyelembe kell venni, a már megkötött
szerződések vonatkozásában a kötelezettségeket teljesíteni kell.
3. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és az
intézmények együttes 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.638.369.024 forintban, kiadási
főösszegét 1.638.369.024 forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege 0 eFt.
(2) A főösszegen belül a költségvetési keretösszegek intézményenként megoszlását az 1. melléklet
tartalmazza.
(3) Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését településenkénti bontásban a 17. melléklet
tartalmazza.
(4) Az intézmények tervezett kiadásaihoz a fedezetet – saját bevételeiken túl – az Önkormányzat
biztosítja.
4. Finanszírozás
4. § (1) Alsóörs Község Önkormányzatának és intézményeinek 2019.12.31-én nincs hitelállománya.
5. Helyi adó bevételek
5.§ Az Önkormányzat helyi adó bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
6. Támogatásértékű bevételek és kiadások
6.§ Az Önkormányzat támogatásértékű bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza. Alsóörs
Község Önkormányzata ez évben is támogatta a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülőket, hozzá
járult a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ által ellátott feladatokhoz, továbbá az
Önkormányzati Társulás által ellátott feladatokhoz. Támogatásértékű működési bevételeink között
szerepel a védőnői feladat finanszírozása, közfoglalkoztatottak támogatása, Lovas Község
Önkormányzatának hozzájárulása az óvodai, védőnői feladatokhoz, valamint a közös hivatal
fenntartásához.
7. Költségvetési támogatás
7. § Az Önkormányzat költségvetési támogatását, valamint a központi költségvetésből kapott egyéb
támogatásokat a 4. melléklet tartalmazza
8. Európai Uniós projektek
8. § Az Önkormányzat EU-s projektjeit, azok jelenlegi állását az 5. melléklet tartalmazza.
9 . Beruházás/felújítási kiadások
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9. § A beruházásokat és felújításokat az 6. melléklet tartalmazza.
10. Átadott/Átvett pénzeszközök
10.§ Az Önkormányzat civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyéb szervezeteknek,
vállalkozásoknak nyújtott pénzeszköz átadásait, illetve az átvett pénzeszközöket a 7. melléklet
tartalmazza. A pénzeszköz átadás biztosítja a helyi szervezetek településen végzett hathatós
munkájának és segítségének támogatását.
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai
11. § Az Önkormányzat szociális jellegű kiadásait a 8. melléklet tartalmazza, ezen kiadások
tartalmazzák a törvény által szabályozott, illetve önkormányzati rendelet által meghatározott szociális
kiadásokat.
12. Létszám-előirányzatok
12. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi létszámszükségletét a 9. melléklet tartalmazza.
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az intézmények korrigált
költségvetési létszámkeretét 61 főben állapítja meg.
(2)A Képviselőtestület az Önkormányzat és az intézmények létszámkeretét az alábbiak szerint
határozza meg:
a) Önkormányzat: 5 fő
b) Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal: 14 fő
c) Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet: 24 fő
d) Napraforgó Óvoda Alsóörs: 18 fő
13. Közvetett támogatások
13. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.
14. Költségvetési mérleg
14. § Az Önkormányzat és intézmények mérlegét közgazdasági tagolásban a 11. melléklet tartalmazza.
15. Előirányzat-felhasználási terv
15. § Az Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási tervét / pénzeszközök változását a 12.
melléklet tartalmazza.
16. Általános- és céltartalék
16. § Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általános működési tartalék összegét
492.774.933 forintban, céltartalékát 0 forintban határozza meg. Az általános tartalék felhasználásáról a
Képviselő-testület dönt. A tartalék terhére hozott döntések alapján a Képviselő-testület
negyedévenként, de legkésőbb a 2019. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2019.
december 31-i hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról.
17. Adósságot keletkeztető ügyletek
17. § Az Önkormányzatnak és Intézményeinek 2019. évben és az azt követő három évben a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
18. Többéves kihatással járó kötelezettségek
18. § Az Önkormányzatnak és intézményeinek többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.
19. Pénzmaradvány kimutatás
18. § Az Önkormányzat és intézmények pénzmaradvány kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
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20. Eredménykimutatás
20. § Az Önkormányzat és intézmények eredménykimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
21. Vagyonmérleg
21. § Az Önkormányzat és intézmények vagyonmérlegét a 15. melléklet tartalmazza.
22. A költségvetési évet követő három év
tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
22. § Az Önkormányzat és intézmények a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi
előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a 16. melléklet tartalmazza.
23. Béren kívüli, és béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatások
23. §. (1) Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, az Alsóörsi
Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet, valamint a Napraforgó Óvoda Alsóörs
dolgozóinak – kivételt képeznek a közfoglalkoztatás keretében dolgozók – részére biztosított cafetéria
juttatás mértékét – bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. A juttatás éves összege biztosít
fedezetet a hozzá kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.
(2) A nettó juttatásból 100.000 Ft kifizetése készpénzben történik tárgyév június 30-ig egy összegben,
mely a Személyi Jövedelemadóról szóló törvény 71. § (1) bekezdés alapján, kedvezményes adózású. A
fennmaradó, magasabb adózású sávba eső juttatás mértéke nettó 44.000 Ft, ajándékutalvány
formájában kerül kifizetésre november 30-ig.
(3) Az idénydolgozók esetében a juttatásnál a készpénz kifizetést kell előnyben részesíteni. A kifizetés
teljesítése a munkában töltött utolsó hónapban történik, egy összegben.
(4) Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, az Alsóörsi
Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet, valamint a Napraforgó Óvoda Alsóörs
dolgozóinak – kivételt képeznek a közfoglalkoztatás, illetve idénymunka keretében dolgozók – részére
biztosított folyószámla költségtérítés mértékét – bruttó 1.000 Ft/fő/hó összegben állapítja meg.
(5) Nem jogosult a fenti juttatásokra a tartós külszolgálaton lévő munkavállaló azon időtartam
vonatkozásában, amelyre illetményre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a
harminc napot. A harminc napot meghaladó távollét esetében a munkavállalót a távollét első napjától
kezdve nem illeti meg a juttatás. A távollétek időtartamát - a jogosultság szempontjából - nem lehet
összeszámítani.
(6) Amennyiben a munkavállaló év közben megszakítja munkaviszonyát, a juttatások időarányosan
illetik meg. Azon juttatás-elemet, melyre nem jogosult a munkavállaló, készpénzben az intézmény
pénztárába vissza kell fizetnie. A munkaviszonyával kapcsolatos elszámoló lapon feltüntetésre kerül az
őt megillető, kifizetett összeg, illetve a visszafizetés ténye is.
(7) Részmunkaidős munkavállalót munkaideje arányában illeti meg a juttatás.
(8) Felmentési idejét töltő munkavállalót a felmentési idejére is megilleti a juttatás.
(9) Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati dolgozói részére biztosított cafetéria juttatás,
illetve folyószámla költségtérítés mértékét, idejét, módját a közszolgálati szabályzat tartalmazza.
(10) Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évre a Polgármester részére adható
cafetéria keretet bruttó 200.000,- Ft/évben, a folyószámla költségtérítést 1.000 Ft/hó összegben állapítja
meg.
(11) A juttatásokra a forrást a Képviselő-testület a költségvetésben biztosítja.
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24. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
24. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért az irányító szerv közjogi felelősséggel
tartozik.
(3) Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtásáért a jegyző a felelős.
Felelőssége nem érinti a költségvetési szervek vezetőinek felelősségét. A költségvetési szervek
(Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet, Napraforgó Óvoda Alsóörs)
költségvetésének végrehajtásáért az intézményvezetők felelősek.
(4) Az önkormányzat és szervei gazdálkodásának szabályosságát a jegyző éves költségvetési
ellenőrzési terv alapján - belső ellenőr útján - ellenőrzi.
25. § (1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározott kiadási előirányzat mértékéig támogatja a
társadalmi szervezeteket, helyi civil önszerveződő közösségeket, egyházakat. Politikai pártok részére
pénzbeli és egyéb az önkormányzat költségvetésében kiadást eredményező támogatás nem nyújtható.
(2) Alapítvány céljára akkor is nyújtható pénzbeli támogatás, ha a székhelye nem Alsóörs községben
van, de a község lakosságának, illetve az önkormányzat érdekeit is szolgálja.
(3) A támogatás igénylését, és annak szabályait Alsóörs Község Önkormányzata Képviselőtestületének helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 13/2015. (V.7.)
önkormányzati rendelete tartalmazza.
(4) 500.000,- forint alatti támogatás egy összegben, 500.000,- Ft feletti támogatás egyeztetés alapján
kerül kiutalásra.
(5) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túlmenően társadalmi szervezetek, alapítványok, helyi civil
önszerveződő közösségek, egyházak, vállalkozások támogatásáról a Képviselő-testület az általános
tartalék, valamint a többletbevételek terhére hozhat döntést.
26. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a
költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) Az intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a
költségvetési támogatások növekedését.
(3) Az intézmények vezetői az e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett
előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(4) Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében az
Alapító Okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli
támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Olyan tevékenységi körbe tartozó célra, amit a költségvetési
szerv Alapító Okirata nem tartalmaz, pályázat nem nyújtható be. A vállalt cél megvalósítása a
költségvetési szerv Alapító Okirata szerinti tevékenység ellátásának biztonságát nem veszélyeztetheti.
(5) A (4) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden olyan esetben a fenntartó előzetes
hozzájárulása szükséges, ahol a pályázatnak feltétele a saját erő, kivéve, ha az intézményvezető a
költségvetéséből ki tudja gazdálkodni. A közvetlen pénzbeli támogatás elfogadásáról és a pályázat
elbírálásának eredményéről az intézmény vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert.
(6) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal
megvalósítandó cél működési kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.
27. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között
átcsoportosítást - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési szerv a bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát,
kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a kiemelt előirányzatokon belül – személyi juttatások,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli
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juttatásai, és egyéb működési célú kiadások, a felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások, és
egyéb felhalmozási kiadások – Önkormányzat esetében a polgármesterre, a közös hivatal esetében a
jegyzőre, az intézmények esetében az intézményvezetőkre ruházza át. Az átcsoportosítás nem
terjedhet ki kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az átruházott hatáskörben hozott döntés a
későbbi évekre vonatkozóan többletkiadással nem járhat.
28. § Az év közben keletkező központi és egyéb pótelőirányzatok felosztásáról, bevételi-kiadási
előirányzatok módosításáról, a polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt, a
költségvetési rendelet módosításával. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a 2019. évi
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2019. december 31-i hatállyal dönt a költségvetés
rendeletének módosításáról.
29. § Az önkormányzati költségvetési szervek 2019. évi pénzmaradványának elszámolása során a
kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
30. § Az önkormányzat szabad pénzeszközeit a polgármester jogosult a legkedvezőbb betétben
elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében, melyről a képviselőtestületet tájékoztatja.
31. § (1) Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek közbeszerzési értékhatárt elérő beruházásaira, felújításaira
és beszerzéseire a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény megfelelő rendelkezéseit kell
alkalmazni. A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő, de a nettó 3.000 eFt-ot meghaladó
beszerzések, beruházások illetve felújítások esetén a Beszerzési Szabályzatban foglaltak szerint kell
eljárni.
32. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg
következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat
költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi
ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok közötti
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési
rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
33. § (1) A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési
szervhez, ha annak elismert tartozás állománya a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket
eléri.
(2) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert
tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a
százötvenmillió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, az
irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki
(3) Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg.
34. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. július 17.
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Előzetes hatásvizsgálat
Társadalmi-gazdasági hatása:
A képviselő-testület által elfogadott zárszámadási rendelete biztosítja a választópolgárok számára az
önkormányzat és intézményeinek 2019. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyigazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező
feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés
egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.
Költségvetési hatása: A zárszámadási rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az
önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül
szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 23-24. §. alapján a költségvetési rendelet
megalkotása kötelező.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: van
- szervezeti: van
- tárgyi: van
- pénzügyi: van

4. napirend: 2019. évi belsőellenőrzési jelentés
Kovács Rózsa pénzügyi csoportvezető tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a zárszámadással
együtt a belső ellenőrzési jelentést is el kell fogadni.
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről 49. § (3a) bekezdés rendelkezései alapján a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves
ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves
ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a
zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.
Tekintettel a fentiekre kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a vezetői összefoglalót, a 2019. évi belső
ellenőrzési megállapításokról szóló tájékoztatót, valamint a lefolyatott ellenőrzések bemutatásáról szóló
tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.
Kérdezi a képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel.
Hebling Zsolt polgármester: További kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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
Alsóörs Község Önkormányzata
Összefoglaló 2019. éves ellenőrzési jelentése
Vezetői összefoglaló
Alsóörs Község Önkormányzatánál (a továbbiakban: Önkormányzat) az ellenőrzésre vonatkozó
jogszabályi felhatalmazást Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső
kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rend. (a továbbiakban: Bkr.) nyújtotta.
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A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső ellenőrzési
rendszert működtetni abból a célból, hogy bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett
pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelősségét illetően.
A fenti előírásoknak megfelelve az Önkormányzat vonatkozásában a Kelet-Balatoni Térség
Önkormányzati Társulása társulási megállapodása alapján külső szakértő bevonásával történt az
Önkormányzat, illetve az általa alapított vagy irányított költségvetési szerveknél a jogszabályi
előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési rendszer kiépítése és működtetése.
A belső ellenőrzésre az Önkormányzat 2019. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor,
melynek teljesítéséről a Bkr. alapján jelen, 2019. évi Összefoglaló éves jelentés számol be.
A belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettségének megfelelően támogatja a stratégiai célok
meghatározását. Módszeresen értékeli, illetve fejleszti a monitoring, a kontrolling és a
minőségbiztosítás hatékonyságát.
A belső ellenőrzés szabályszerűen, az ellenőrzési tervben meghatározott feladatait ellátva
működött.
Az ellenőrzött szervezetek és dolgozók a belső ellenőrzés, mint tevékenység szükségességét nem
vitatják, változatlanul van igény a szakmai tanácsadásra is egy-egy megoldandó feladat kapcsán.
2019. évi feladatok ellátását nehezítette a magas hivatali leterheltség, a pénzügyi területet kiemelten
jellemző adatszolgáltatási kötelezettség, valamint a 2019. októberi helyi önkormányzati választások
előkészítése és lefolytatása.
A pénzügyi területen dolgozók munkáját az ASP rendszer – eltérően a korábbi évektől – már támogatta.
I./ A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
(Bkr. 48. § a) pont)
I./1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések
indoka, a terven felüli ellenőrzés indokoltsága.
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja,
hogy az Önkormányzat működését fejlessze és eredményességét növelje.
Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és
teljesülésének vizsgálatára irányult, amely a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az
Önkormányzat 2019. évi ellenőrzési terve, valamint az ellenőrzési megbízólevelek és ellenőrzési
programok alapján teljesült.
A tervezés és módosítása, kockázatelemzése alapozottan kiterjedt minden olyan területre, amely a
szabályos és a jogszabályi változásoknak megfelelő működést segíti és kontrollálja. A kockázatelemzés
a vonatkozó szakirodalom által javasolt értékelési szempontok alapján történt.
A tervezés a Polgármester, illetve a Jegyző igényeinek figyelembe vételével, kockázatelemzéssel
megalapozottan történt.
I./1./a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzés összesítése (Bkr. 48.
§ aa) pont)
Az ellenőrzési terv teljesítéséről az 1. számú függelék ad tájékoztatást.
Az élelmiszernyersanyag készletgazdálkodás folyamatának vizsgálatának lezárása 2020. évre
áthúzódott.
A belső ellenőr a megállapításokat a vizsgálat tényszerű feltárására alapozta. Az ellenőrzés során a
dokumentális vizsgálaton felül mélyinterjúra is sor került az adott munkafolyamat felelősével.
Az ellenőrzés során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek
rögzítésre.
A belső ellenőrzés megállapításai átlagos, illetve csekély jelentőségűnek minősíthetőek. Kiemelt
jelentőségű, a vezetés részéről azonnali intézkedést igénylő javaslat megfogalmazására nem került sor.
I./1./b) Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett
jelentések száma és rövid összefoglalása
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A 2019. évi ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.
I./2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48.
§ ab) pont)
Az ellenőrzés lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak.
A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont szervezet, illetve az adott munkafolyamat felelősei az ellenőrzés
során összehangolták munkájukat. Minden dokumentum és program hozzáférést a belső ellenőrzés
rendelkezésére bocsátottak, ami hozzájárult a hatékonysághoz.
A vizsgálatokhoz a szükséges anyagot, információt és az elvárható segítséget az ellenőrzés megkapta.
Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni, hogy a vizsgálatok
ideje alatt az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne akadályozza a vizsgálat.
Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és
teljesülésének vizsgálata volt.
A jelentéstervezet az ellenőrzött féllel előzetesen egyeztetésre került. A megállapításokkal,
javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merült fel. Az ajánlások konkrét, gyakorlatban
megvalósítható feladatokat tartalmaztak, megfelelő alapot biztosítva a hatékonyabb és szabályos
működéshez.
I./2./a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága
A belső ellenőrzést ellátók képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr.-ben foglalt
követelményeknek. A jogszabályban előírt regisztráció megtörtént. A belső ellenőrzési vezetői
feladatokat ellátó személy 2018. évben kötelező továbbképzésen vett részt, s az Áht. 70. § (4)
bekezdésben meghatározott engedéllyel rendelkezik. 2020. évi kötelező továbbképzési bejelentkezése
megtörtént.
I./2./b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális
függetlenségének biztosítása (Bkr. 18–19. §-a alapján)
A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2019. évben teljes körűen biztosított volt, mivel a
jelentések közvetlenül részemre kerültek megküldésre. Az ellenőrzési tevékenységen kívül más
feladatba a belső ellenőrzési vezető nem került bevonásra.
I./2./c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)
2019. évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetetlenségi helyzet
nem merült fel.
I./2./d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
2019. évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.
I./2./e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt.
I./2./f) Az ellenőrzés nyilvántartása
Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban (a
továbbiakban: Hivatal) évenként, illetve elkülönítetten, nyomon követhető formában történik. A
megbízólevél, ellenőrzési program és vizsgálati jelentés egy példánya az irattárba kerül.
A belső ellenőrzési vezető a Bkr. 50. § szerinti nyilvántartás vezetéséről gondoskodott.
I./2./g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére javaslat nem került megfogalmazásra.
I./3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)
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A korábbi évek gyakorlata szerint a belső ellenőrzés keretében történő véleményezés, állásfoglalás
rendje kialakult, amelynek legfőbb területei: a gazdálkodást érintő jogszabályi változások, azok
értelmezése, költséggazdálkodást érintő kérdések, számviteli és intézményi szabályozottság.
A belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadó tevékenység írásba foglalására nem
került sor.
II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. §
b) pont)
II./1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és
eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)
A vizsgálati jelentések készítése a már évek óta kialakított gyakorlat alkalmazásával történik. A
vizsgálati jelentéstervezetek minden alkalommal egyeztetésre kerültek. Indokolt esetben a szükséges
módosítás elvégzése után, a vizsgálati jelentés Polgármesteri és Jegyzői jóváhagyással véglegessé
vált.
Kidolgozott nyomon követési eljárás nincs. Az éves tervezéskor a korábban elvégzett vizsgálatok
eredményeként megfogalmazott intézkedések számba vétele is megtörténik, mely indokolt esetben az
utóvizsgálat szükségszerűségét meghatározza. A határidőkről, végrehajtásról és hasznosulásról az
utóvizsgálatok mellett az ellenőrzöttek kötelező beszámolója nyújthat információt.
A kiemelt megállapítás megfogalmazására nem került sor.
II./2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr.48.§ bb)pont)
1. Kontrollkörnyezet
Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel alapvetően
megfelelőnek ítélhető a kontrollkörnyezet. Az Önkormányzat a gazdálkodás terén az alapvető
szabályzatokkal rendelkezik, de a működés terén szabályozatlan területként definiálható – többek
között – a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség rendje, illetve a teljesítményértékelés rendszere.
A célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása
és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi
szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelendő, hogy ezen dokumentumok
folyamatosan felülvizsgálatra, s a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján
aktualizálásra kerüljenek. Az évek óta megfogalmazott jogszabálykövetés a gyakori
szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati
alkalmazásában, ami a gyakorlat és a szabályozás aszinkronját eredményezi.
Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata az Mötv. alapján rendeleti szinten elfogadott.
2. Integrált kockázatkezelési rendszer
Az Önkormányzati, illetve a Hivatali szintű integrált kockázatkezelés rendje teljeskörűen nem került
kialakításra és dokumentálásra.
3. Kontrolltevékenységek
Az önkormányzati folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek
kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a rendszere és
nyilvántartása kialakított, esetenként azonban hibák tapasztalhatók. A jövőben megerősített
ellenőrzésekkel a negatívumok megszüntetésére törekszünk.
A MÁK felé és a többi állami hatóság felé az Önkormányzat működési és gazdálkodási feladatait ellátó
Hivatal jelentéstételi kötelezettségének eleget tett. Az adatok, információk nyilvántartása, tárolása
szabályozott.
4. Információ és kommunikáció
Az Önkormányzaton belül és az alapított, illetve irányított intézmények felé az információáramlás és a
kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság.
Az Önkormányzat a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan nem rendelkezik, mivel a Hivatal
szabályzatait alkalmazza. Ebből eredően az Önkormányzat iratkezelési szabályzattal sem rendelkezik.
Dokumentum kezelése a Hivatal által szabályozottak szerint és az általa alkalmazott ASP iktatási
rendszerrel történik.
A Hivatal iratkezelési szabályzatának levéltári egyeztetése megtörtént.
Az Önkormányzat az Info. törvényben előírt közzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti, de az
átláthatóság érdekében további fejlesztés szükséges, különösen a döntések előkészítésére és
meghozatalára vonatkozóan.
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5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)
A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti
a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az Önkormányzat célkitűzéseinek
megvalósítását.
A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.
Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot
adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.
A belső ellenőrzést külső vállalkozó végzi szerződéssel, akivel az együttműködés megfelelő.
A külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal eleget tesz. Adatok, információk nyilvántartása,
tárolása az adatkezelői szintű ismeretek miatt nem szabályozott.
II./3. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr.48.§ c) pont)
2019. évben intézkedési terv készítésére köteles belső ellenőrzési javaslat megfogalmazására sor
került.
Kelt: Alsóörs, 2020. február 15.
Jóváhagyta:
…………………………..
jegyző
Készítette: Dr. Hosszuné Szántó Anita belső ellenőrzési vezető
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1. függelék
Alsóörs Község Önkormányzata és költségvetési szerveinél
2019. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása
Tárgy

Cél

Típus

Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat

2018.
évi
normatíva
igénylés
megalapozottságának
vizsgálata, kiemelten a
2018. évi költségvetési
törvény
2.
számú
mellékletében
kapott
támogatásokra

Annak vizsgálata, hogy
a 2018. évi normatív
támogatás
igénylés
megalapozott volt-e, az
elszámolás
előkészítése,
a
felhasználás jogszerű
volt-e

Rendszerellenőrzés

Alsóörs Község Önkormányzata állami hozzájárulásait a költségvetési törvény
alapján az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal igényli.

Az igénylés és az elszámolás előkészítése és különböző nyilvántartásokkal történő
alátámasztása az Önkormányzat által alapított és irányított Napraforgó Óvoda és
Bölcsődében biztosított volt.
A vizsgálat lefolytatásához szükséges dokumentumok az ellenőrzött szerveknél
megfelelő formában és tartalommal rendelkezésre álltak, melyek a normatíva
igénylés alapdokumentálását biztosították.
A vizsgálat eredménye az Önkormányzat 2018. évi beszámolója előtt kiküldésre
került.
Összességében megállapítható, hogy a II./3. pontban adott támogatás a
megjelölt feladatra felhasználásra került.
A vizsgálat eredményeként javaslatok megfogalmazására nem került sor.
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5. napirend: 2020. évi fejlesztési pályázat önerő biztosítása
Kovács Rózsa pénzügyi csoportvezető: Belügyminisztérium pályázatot írt ki utak korszerűsítésére,
minden évben pályázunk. Korábban hozott polgármesteri döntés 15% önerőről szólt, de az adóerő
képességünk növekedett ezért, 15%-ról 25%-ra változik az önerő mértéke. A pályázat benyújtásra került,
de hiánypótlást fognak kérni a módosításról.
További kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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

Helyrajzi szám

Utca neve

Alsóörsi belterületi utak, járdák
Alsóörs

8226

Római út

2148.

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

(Ft)

Összes
elszámolható
költség (Ft)

Saját erő(25%)
(Ft)

Igényelt
támogatás
összege (75%) (Ft)

26.666.667

26.666.667

6.666.667

20.000.000

Összes költség
Pályázó

Önkormányzat

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

6. napirend: A környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.25.) sz. önkormányzati
rendelet módosítása
Hebling Zsolt polgármester köszönti a megjelent Iványi Lászlót.
Báró Béla jegyző: Iványi László kérelmére indult meg a rendelet módosítása, amely véleményezésre
megküldésre került a Kormányhivatal részére, de június 12. óta nem érkezett válasz. Felolvassa a
módosított részt.
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Iványi László kérdezi, hogy 8 órai kezdés lehetne-e? Ebben a képviselő-testület nem szeretne
változtatni? Paloznaknál 7 órától van. Csopak esetében bármikor lehet permetezni.
A permetezéssel kapcsolatban a növényvédelmi hatóságtól kért ki állásfoglalást,melyet a testülettel
megismertetett. Az állásfoglalás szerint, napnyugta előtt egy órával lehet a permetezést megkezdeni.
Egyébként éget. Véleménye szerint a permetezésre adhatott volna a testület rugalmasabb időt.
Tóth Zoltán képviselő: mivel a rendelet jelenleg még a Kormányhivatalnál van, javasolja ezt elfogadni
ebben a formában, és a következő évre vonatkozóan áttekintésre kerül a rendelet.
Hebling Zsolt polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén kéri elfogadni a rendeletet.
Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (VII.17.) önkormányzati rendelete
a környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. és 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével a
következőket rendeli el: a következőket rendeli el:
1. § Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 9/2004. (VI.
25.) önkormányzati rendelet 23. § helyébe, az alábbi rendelkezés lép:
„23.§ (1)Alsóörs község teljes közigazgatási területén motoros kerti gépek, zajkeltő gépek és
berendezések üzemeltetése, valamint siklóernyő, motoros sárkányrepülő használata:
a) Az Má (általános mezőgazdasági övezet) valamint az Mk-3 (általános mezőgazdasági övezet)
kivételével este 19 órától reggel 8 óráig, szombaton és vasárnap, valamint ünnepnapokon este 19
órától reggel 9 óráig tilos,
b) Az Má (általános mezőgazdasági övezetben) valamint az Mk-3 (általános mezőgazdasági
övezetben) motoros kerti gép használata hétfőtől csütörtökig este 20 órától reggel 8 óráig pénteken,
szombaton és vasárnap, valamint ünnepnapokon este 19 órától reggel 9 óráig tilos.
c)továbbá Alsóörs község teljes közigazgatási területén június 01. és augusztus 31. között, minden nap
12.00 és 13.00 óra közötti csendes-pihenő időszakban tilos”
2. §A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. július 17.

INDOKOLÁS
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2)
bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésében.
Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény IV. fejezet 5. alcímben előírtaknak megfelelően
Rendelet-tervezet címe: A környezetvédelemről szóló 9/2004. (VI.25.) sz. önkormányzati rendelet a
környezetvédelemről. A rendelet 23. § (1) bekezdése módosul.
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Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági hatás: A módosított rendelet zaj és rezgésvédelemre vonatkozó része változik.
Költségvetési hatás: nincs
Környezeti, egészségügyi következmények: zajhatás csökkentése, növényi kultúrák védelme.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs
Egyéb hatás: nem ismert
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Szabályozni szükséges a hangos tevékenységeket, a
pihenés érdekében, de gazdálkodók érdekeit is figyelembe kell venni.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A permetezés hatásfokának
javítása.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi: Nem szükséges
Szervezeti: Nem szükséges
Tárgyi: Nem szükséges
Pénzügyi: Nem szükséges

7.
napirend: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (V.07) önkormányzati
rendelet módosítása
16:50: Hebling Zsolt köszönti a lakosság részéről megjelent Tarró Károlyt és feleségét.
Báró Béla jegyző: 2015-ben került elfogadásra ez a rendelet. Több új tényállás is bekerülhetne, ami így
szankcionálhatóvá válik. Ez leginkább a naponta felmerülő problémák esetében jelenne meg. Javasolja,
hogy bár rendeletmódosításról volt szó, de új rendeletalkotás lenne célszerű.
Felsorolja az előzetesen elektronikus úton kiküldött rendelet tervezet módosítandó pontjait. Majd végül
kéri a korábbi rendelet hatályon kívül helyezését.
Tóth Zoltán képviselő: Javasolja belevenni a zöldterületen és tiltott helyen történő várakozást.
Báró Béla jegyző: Benne van a rendeletben.
Tóth Zoltán képviselő: a katolikus templom előtt a járdán parkolnak. Kérdezi, hogy ezekben az
esetekben a közterület felügyelő tud-e segíteni. Már kisteherautó is várakozott ott.
Báró Béla jegyző kérdezi, hogy kresszel ellentétes?
Tóth Zoltán képviselő: Igen. De legalább szólítsa fel a közterület felügyelő.
Dr. Bardóczi Miklós képviselő javasolja belevenni, hogy az aki a házszámtábláját nem helyezi ki, vagy
jól látható helyen nem helyezi ki.
Tóth Zoltán képviselő is csatlakozik ehhez, hisz az orvosi ügyelet sem talál oda.
Báró Béla jegyző: a következő módosításban lenne, akár a januáriban. Addig a lakosság figyelmét
felhívnánk.
Iványi László kér szót.
Iványi László: A Római útra belógott ágak okozta problémát veti fel. Önkormányzati pénzből vágják le a
sövényt, az ágakat,ami a tulajdonosok feladata lenne.
Hebling Zsolt polgármester: a Római út melletti területek egy része is az önkormányzat tulajdonában
vannak.
Iványi László: Kihelyezik az ágakat, ami felgyűlik, és a szemetet is odahordják. A rendőrség sem tud
ezzel foglalkozni.
Hebling Zsolt polgármester: Nem egyértelmű, hogy hol van magánterület, hol önkormányzati terület.
Iványi László kérdezi, hogy a Halászbokorban nem lehetne-e cikket írni, hogy a Római út esetében a
tulajdonosok vágják le és rendezzék el a benyúló ágakat.
A másik észrevétele, hogy jövőre tilos lesz égetni a zöldhulladékot. Kérdezi, hogy az önkormányzatnak
nincs esetleg szándékában darálógépet vásárolni, amiben az ágfákat össze lehetne darálni és a
rászorulóknak brikettet gyártani.
Ferenczy Gábor alpolgármester: Jelenleg annak is örül, ha amit az önkormányzat levág azt letudják
darálni. Nincs rá kapacitás. Véleménye szerint egy vállalkozóknak kellene ezt a feladatot bevállalni, aki
egyúttal ledarálja az összegyűjtött ágakat.
Hebling Zsolt polgármester: 2000 ingatlan van, nincs rá kapacitásunk.
Kérdezi a képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel.
Hebling Zsolt polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén kéri elfogadni a rendeletet.
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Alsóörs község önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(VII.16.) önkormányzati
rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény8. § (2) bekezdés meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya nem terjed ki a 14. életévét még be nem töltött természetes személyre.
2. § (1) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak az
a magatartás minősül, amely a társadalomra olyan értelemben nem veszélyes, hogy azt törvény
szabálysértésnek vagy bűncselekménynek minősítené, de az a közösségi együttélés szabályaival
ellentétes és azt Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete e rendeletében a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősíti.
(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket jogszabály
bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.
2.A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások
3 . § A közterület rendjével összefüggésben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást követ el az, aki
a) zöldterületre járművel ráhajt vagy azon parkol;
b) közterületen lévő fát,virágot, dísznövényt leszed, károsít vagy onnan élő növény részeit engedély
nélkül begyűjti.
4. §
A helyi közutak, járdák kezelésével összefüggésben a közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartást követ el az, aki
a) a közterület fenntartását végző szerv nyilatkozata, a közút kezelőjének előzetes hozzájárulása nélkül:
aa) közterület burkolatát, illetve felületét megbontja;
ab) közterület burkolata, felülete alatt vagy felett bármely létesítményt elhelyez, áthelyez;
5. §Hirdetmények elhelyezésével összefüggésben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást követ el az, aki
a) közterület-használati engedély nélkül közterületen hirdetményt helyez el
b) hirdetményét – ideértve azt a személyt is, akinek érdekében a hirdetményt elhelyezték – érvényes
közterület-használati engedély nélkül nem ez e célra létesített közterületi hirdető berendezésen helyezi
el és azt felhívásra haladéktalanul saját költségére nem távolítja el;
c) az elavult vagy szükségtelenné vált hirdetést, hirdetményt a közterületről nem távolítja el.
6. §
A közterületek használatával összefüggésben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást követ el az, aki
a) közterület-használati engedély nélkül
aa) építőanyagot, tüzelőanyagot, építési munkával kapcsolatos eszközt 24 órát meghaladóan
közterületen tart;
ab) közterületet szállítás vagy árurakodás céljára 24 órát meghaladóan használ;
ac) kiállítás, fesztivál, alkalmi rendezvény, szórakoztató, művészeti tevékenység céljára vagy tűzijáték
rendezéséhez közterületet igénybe vesz;
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ad) üzemképtelen, hatósági jelzés nélküli járművét közterületen tárolja;
ae) vízi járművet vagy vízi jármű szállítására alkalmas eszközt közterületen tárol
b) a közterületet engedélytől eltérően használja;
c) a közterület-használati engedély lejárta után az általa használt közterületet nem az eredetivel
megegyező állapotban adja vissza, az általa kihelyezett utcabútor eltávolításáról nem gondoskodik;
d) a közterület-használati engedélyét a közterület-használatkor nem tartja magánál,
e) A községi strand területére kutyát visz be, vagy kutyája a strand területére bemegy.
f) A községi strand területén május 15 szeptember 15 között horgászik
6/A.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a község jelképeit
(címer, zászló) engedély nélkül vagy használatra vonatkozó engedélytől eltérő módon használja.
6/B.§A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki a
környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.25.) önkormányzati rendelet V. Fejezetében Zaj- és
rezgésvédelemre vonatkozó előírásokat megszegi.
6/C.§A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki hirdetményt,
szórólapot – kivéve a rendeltetésszerű hirdetésre szolgáló berendezéseket – engedély nélkül kihelyez,
kiragaszt.
6/D.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki
a) Az ingatlan folyamatos tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, az ingatlanon növő fű 30 cm-es
magasság elérését megelőzően rendszeres kaszálásáról nem gondoskodik, ingatlana rontja a
településképet.
b) Nem gondoskodik az ingatlana előtti, sarok telek eseten az ingatlan előtt és melletti járdaszakasz
(járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő
teljes terület) rendszeres tisztántartásáról. Kivételt képez ez alól, ahol 80 cm-t meghaladó mélységű
csapadékvíz-elvezető csatorna található. Ez esetben az ingatlan tulajdonosa a csapadékvíz-elvezető
csatorna ingatlan felöli pereméig kötelezett a terület rendszeres tisztántartásáról.
c) Nem gondoskodik az ingatlanról az úttestre vagy járdára vagy a szomszédos ingatlanra kinyúló,
átlógó ágak és bokrok rendszeres nyeséséről.
d) A parlagfűvel szennyezett ingatlanokra az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény 17. § (4) bekezdését a bírság megállapításánál a 60. § előírásait kell alkalmazni.
3. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt alkalmazható
jogkövetkezmények
7.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás tanúsítójával szemben esetenként
természetes személy esetében egyszázötvenezer forintig terjedő, jogi személy és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet esetében egy millió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
(2) A közigazgatási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint.
(3) A bírság összegének megállapítása során a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti
szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggő egyes törvények módosításáról
és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 3. § (1)
bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(4) Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás folyamatos mulasztás
formájában valósul meg, a közigazgatási bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalommal is
kiszabható.

20

(5) A közigazgatási bírság kiszabása mellőzhető és figyelmeztetés alkalmazható, ha az elkövető
személyére és az elkövetés körülményeire tekintettel, azokat mérlegelve a kívánt visszatartó hatás
várhatóan figyelmeztetéssel is elérhető. A figyelmeztetés alkalmazása esetén a közigazgatási
szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával
összefüggő egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló
2017. évi CLXXIX. törvény 2. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(6) 14. életévét betöltött, de a nagykorúságot el nem ért személlyel szemben közigazgatási bírságot
kizárólag akkor lehet kiszabni, ha önálló keresete, jövedelme, vagyona van.
(7) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt kiszabott közigazgatási bírságot
az elsőfokú határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül készpénz-átutalási megbízáson,
vagy átutalással kell megfizetni Alsóörs Község Önkormányzata költségvetési számlájára.
4. Eljárási szabályok
8 . § ( 1 ) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetése miatt induló
eljárások ügyében a képviselő-testület a hatáskörének gyakorlását a jegyzőre ruházza át.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás
során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és a közigazgatási
szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával
összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről
szóló 2017. évi CLXXIX. törvényrendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott
eltérésekkel.
5. Záró rendelkezések
9. § (1) Hatályát veszti Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015.
(V.07) önkormányzati rendelete
(2) Ez a rendelet 2020. július 17-én lép hatályba.

Kihirdetés dátuma: 2020. július 17.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
szóló rendelet módosításának új rendelet megalkotásának előzetes hatásvizsgálata
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok előkészítése során
a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, valamint a jogszabály
tervezetéhez indokolást csatol és jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A
törvényi előírásoknak megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes
hatásvizsgálata, indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése.
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Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet módosításával, új rendelet
elfogadásával Alsóörs Község Önkormányzata biztosítja, hogy a rendeletben meghatározott
magatartások szélesebb körben szankcionálhatóak legyenek.
Rendelet környezeti és egészségi következményei: A javaslat elfogadása feltehetően csökkenteni
fogja a településképet rontó plakátok, rendezetlen ingatlanok számát.
Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet módosítása az eddigiekhez képest
a helyszíni ellenőrzése és eljárások miatt megnövekedett feladatot ad.
Rendelet a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A rendelet módosításának elmaradása esetén nem szankcionálható a rendeletbe
emelt tényállások.
Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
Rendelet módosításában foglaltak végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek
rendelkezésre állnak a rendeletben foglaltak végrehajtásának pénzügyi kiadása, követelménye az
Önkormányzat szempontjából nem jelentős, a rendeletnek nem elsődleges célja a bírságolás,
elsődleges cél a településkép javítása.

8. napirend: 969 hrsz-ú ingatlan megvásárlására érkezett pályázatok elbírálása
Báró Béla jegyző: A 969 hrsz-ú ingatlan tekintetében megtörtént az ingatlan értékbecslése, az ingatlan
pályázati kiírása is, amely előzetes egyeztetések alapján alkalmas lesz üzemanyagtöltő állomás
kialakítására.
Egy érvényes pályázat érkezett. Ismerteti a bontási jegyzőkönyv részleteit.
A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete
(székhelye: 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor u. 49.)
A pályázatok benyújtásának helye, határideje: Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal, 2020. július
3.(péntek) 10:00 óra
Az ajánlatok felbontásának időpontja: 2020. július 3.(péntek) 11 óra 00 perc
Az ajánlatok felbontásának helye: 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor u. 49.
Az ingatlan minimális értékesítési ára: 18.055.300,-Ft.
Az ajánlattételi határidő lejártáig szabályszerűen benyújtott ajánlatok száma: 1 (egy) darab
Ajánlattevő neve, székhelye:
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.
Hebling Zsolt polgármester: További kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
76/2020. (VII.16.) számú önkormányzati határozat
2

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

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.
Felelős: Hebling Zsolt polgármester, Báró Béla jegyző
Határidő: azonnal
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9. napirend: „Halászbokor” Kft. 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
Pandur Ferenc intézményvezető: A Halászbokor Kft. beszámolója összeállításra került. A veszteség 1056
eFt, ez az egy alkalmazott féléves béréből fakad.
Kérdezi, hogy van-e kérdés.
Tóth Zoltán képviselő: A 1.056.000,-Ft mínuszt az önkormányzatnak kell betenni?
Báró Béla jegyző: A Kft-nek 3MFt alaptőkéje volt, tehát nem kell fizetni. Az alaptőke csökken.
Hebling Zsolt polgármester: További kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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.

10. napirend: Zbiskó Lászlóné kérelme
Hebling Zsolt polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a kérelmet teljesítettük. Közös érdekből
adódó, a telek megosztása, építési helye beljebb vihető, a következő HÉSZ módosításnál. A táblák
kihelyezésre kerültek. Kiemeli a levélből, „ A veszélyhelyzetet követő első képviselő-testületi ülésen
döntést hoz az önkormányzat a polgármester, alpolgármester és Tóth Zoltán képviselő
kezdeményezésére, ,miszerint támogatja a rendezési terv módosítására irányuló kérelmet, miszerint a
558 hrsz. ingatlan Zbiskó Lászlóné megküldött ábrázolása alapján megosztható legyes, s az építési
hely a déli irányba csúsztatva, az Alkotás köztől számítva 1 métert kihagyva legyen feltüntetve. Mivel az
épület a rossz állapota és a balesetveszély miatt bontásra is kerül, kérjük szíveskedjenek az utca
magasságában megtartani a kőfalat.”
Ferenczy Gábor alpolgármester: Többszöri egyeztetést követően jutottunk el idáig. Tudomásuk van
arról, hogy jó lenne, ha 1 méterrel beljebb vinnék az építési helyet, az építkezés vagy tüzelő fa
szállítása esetén is előnyös lenne. Jelen esetben az építkezést a másik oldalról kell megoldani. A
vöröskő támfal megmarad.
Hebling Zsolt polgármester: A következő rendezési terv módosításakor ezt a két pontot figyelembe kell
venni.
Hebling Zsolt polgármester: További kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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

11. napirend: Tarróné Gyarmathy Andrea javaslatai
Hebling Zsolt polgármester: A járvány miatt csak jelen testületi ülés alkalmával tudjuk megtárgyalni a
javaslatokat.
Kérdezi Tarróné Gyarmathy Andreát, hogy van-e kiegészítése.
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Tarróné Gyarmathy Andrea: nincs.
Hebling Zsolt polgármester: a levélben foglalt dőlt betűs részekben kell állást foglalnia a testületnek.
Báró Béla jegyző: Ismereti a javaslatokat. A korrekt és pontos tájékoztatás érdekében minden meghívó
öt nappal az esemény előtt kerüljön fel a honlap kezdőlapjára.
Hebling Zsolt polgármester: Jogilag és egyéb szempontból is megfelelőnek tartja. A honlapon, az
önkormányzat főlapján van olyan „fül”, ahol a meghívók vannak, ezáltal meg van a helye.
Tarróné Gyarmathy Andrea: A nyitó lapon is javasolja, hogy legyen feltűntetve. Egy meghívónak,
bármilyen meghívónak sokkal nagyobb súlyt kellene adni. Ne csak egy almenűben legyen.
Hebling Zsolt polgármester várja a javaslatokat. Kérdés, hogy külön feltűntetésre kerüljön a főoldalon?
Szalai Emese képviselő: Van a honlapnak egy rendszere,ami valamilyen logika szerint van felépítve.
Ha szükséges áttekinteni a honlapnak a teljes rendszerét, aki az adott témához hozzászólna, akkor
tekintsük át, ha ezt bonyolultnak gondolják. Mindenkinek más-más téma fontos. Részéről nem tartja
bonyolultnak.
Tarróné Gyarmathy Andrea: Az, hogy a nyitólapon is meglegyen az egy kattintás és akkor itt is ott is
meglenne.
Tóth Zoltán képviselő: Áttekintette Veszprém Megyei Jogú Város honlapját, ahol a főoldalon volt a
meghívó. Valószínű, hogy a napirendek a mellékletben érhető el.
Hebling Zsolt polgármester: Tehát akkor, annyit kell a főlapra, hogy mikor lesz a következő testületi
ülés. Az elmúlt 18 év alatt szinte senki sem volt jelen a testületi ülésen, Önök is azért vannak most itt,
mert érintettek.
Tóth Zoltán képviselő: Javasolja, hogy a főoldalon jelenjen meg, hogy mikor lesz a következő testületi
ülés, tehát az időpontja, a mellékletben pedig a meghívó.
Hebling Zsolt polgármester: Az 5 napra törekszünk. A meghívók kikerülnek a hirdetőre rendes ülés
esetén.
Báró Béla jegyző: A következő javaslat: „Javasolom, hogy a lakossági fórumok kezdési ideje
legkorábban 17 óra legyen, így biztosítva a más településeken dolgozók részvételi lehetőségét.”
Hebling Zsolt polgármester: Törekszünk rá, mint ahogy eddig is. Előfordult, hogy korábban kezdődött,
de az abból adódott, hogy meghívott vendégünk volt, akihez alkalmazkodni kellett. Máshol napközben
van a testületi ülés is.
Báró Béla jegyző: A következő, hogy „kinek a mulasztása, hogy a 2020. január 27-i levelemre a mai
napig nem kaptam választ?”
Báró Béla jegyző: Valóban elmaradt a válaszlevél, de a határozat felkerült a honlapra.
Ferenczy Gábor alpolgármester jelen ülés alkalmával is elmondja, amit a sífutást követően is egy
februári rendezvényen, másfél órán keresztül megbeszélték akkor is, és nem érti, hogy ez még miért
téma. Akkor az csak úgy került szóba, hogy megvizsgáljuk, tehát gondolkodik róla a képviselő-testület.
Gondolatként, ha, nem kerül sokba, ha, nem ad hangot, ha, infrastruktúra sokba kerül, ha, drága, akkor
bármennyire is jó lenne, azt nem fogjuk tudni megvalósítani. A képviselő-testület nem fog bizonytalan
dologba belemenni. Ötlet szinten, a gyereknek nagy élményt nyújtana. A januári sífutás az
önkormányzatnak 100.000,-Ft-jába került. A szervezők ingyen adták az eszközöket. A szánkódomb
pont ezért épült, erre megfelelő lenne.
Tarróné Gyarmathy Andrea: Megértette a választ akkor is, most is. A problémája az volt, hogy nem
kapott választ a levére.
Hebling Zsolt polgármester: Alpolgármester úr másfél órán keresztül tájékoztatta.
Tarróné Gyarmathy Andrea: Az az ő egyéni tájékoztatása volt.
Hebling Zsolt polgármester. Nem, nem az egyéni. Ő az önkormányzat második vezető embere. A
képviselő-testület döntése a honlapon megjelent. Ha az alpolgármester úr választ ad, az hivatalos
válasznak számít.
Báró Béla jegyző felolvassa a következő javaslatot.
„Javaslom, hogy a 2013. évi CLXV. Tv 1. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület tárgyalja meg és
hozzon határozatot arról, hogy a lakossági fórumokon elhangzó, a facebook oldalon írt azon
javaslatokat, melyek olyan körülményre hívják fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése
a közösség érdekét szolgálja, közérdekű bejelentésként kerüljön elbírálásra.”
Hebling Zsolt polgármester: a lakossági facebook, amit az önkormányzat működtet, arra gondol Tarróné
Gyarmathy Andrea.
Szalai Emese képviselő: a facebook nem hivatalos oldal.
Ferenczy Gábor alpolgármester: a vendégkönyvnél rögtön választ ad polgármester úr.
Hebling Zsolt polgármester: minden bejelentést megvizsgáltunk, megtárgyaltunk, megválaszoltunk az
elmúlt 18 év alatt.
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Tarróné Gyarmathy Andrea: Van egy fórum, a képviselő-testület válaszol és van hogy nincs érdemi
válasz.
Hebling Zsolt polgármester: Hétfőn éjfélkor lezárjuk a közösségi oldalon a kérdezés lehetőségét.
Mindenre válaszolunk. Hétfőn felvetéseket lehet tenni, amire péntekig választ adunk, ebben rendszer
van, mert csak úgy lehet dolgozni.
Tóth Zoltán képviselő jelzi, hogy nincs facebook-ja, de nem tartja ő sem hivatalos hírforrásnak. A
közérdekű bejelentéseknek van egy formája. Az e-mail sem megfelelő. Ráadásul sokan, a nevük nélkül
vannak fent a facebookon.
Báró Béla jegyző:
„A korábbi indítványt megismételve kérem, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg és hozzon
határozatot arról, hogy a testületi üléseken, hivatalos fórumokon készüljön szó szerinti jegyzőkönyv.”
Hebling Zsolt polgármester nem javasolja a szó szerinti jegyzőkönyvet.
Tóth Zoltán képviselő: A szó szerinti jegyzőkönyvet bármelyik képviselő-testületi tag kérheti.
Hangfelvétel készül az ülésekről. Emiatt is elég csak a kivonatos jegyzőkönyv. A hangfelvételről lehet
szószerinti jegyzőkönyvet készíteni, amit csak a képviselő-testületi tagok kérhetnek.
Báró Béla jegyző: „ A digitális jegyzőkönyv ma már teljesen elfogadott, a hangfelvétel vagy videó
bármikor visszanézhető, publikálása a honlapon legfeljebb a tárhely bővítésének kérdést veti fel, s akár
jelen idejű megosztást is lehetővé tesz.”
Hebling Zsolt polgármester: megfelelőnek tarja a kommunikációt a lakossággal.
Összefoglalja az elhangzottakat vázlatosan, a honlap főlapjára felkerül a soron következő testületi ülés
időpontja, 5 nappal előtte. Törekszünk 17 órai kezdettel indítani a lakossági fórumokat. A január 27-ei
levelet a hivatal nem küldte meg. A lakosság tájékoztatását a facebookon nem támogatja. A szó szerinti
jegyzőkönyvet sem, valamint a hóágyúra is választ adtunk.
Hebling Zsolt polgármester: További kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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

12. napirend: Extrém sportpálya kialakításának javaslata
Hebling Zsolt polgármester: A művelődési ház mögötti bitumenes pályákat sokan használják. Helyi
fiatalok is vannak benne de térségbeliek is,akik szeretnének egy extrém pályát. A szomszédok biztos
jeleznék a hangzavart. A játszótér mögötti kis pályán a gyerekek jelenléte mindennapos. Kérdezi, hogy
milyen irányba menjünk el. A terveket megküldik, csatolják, amennyiben a testület elviekben támogatja.
Ferenczy Gábor alpolgármester: Ha lehetne pályázni az ilyen pályára, de akkor is csak településen
kívül lehetne létrehozni, kialakítani, mivel hanggal jár. Ki lenne ott a felelős? Véleménye szerint szilárd
burkolatú pálya kellene. Sok a kérdőjel, a bizonytalanság. Lenne rá igény, de ez egy nagy felelősség.
Gaál Dezső képviselő: Alpolgármester úr jól összefoglalta. Korábban ebben a témában írt polgármester
úrnak levelet, hasonló észrevételekkel. Veszélyes tevékenységnek gondolja.
Ferenczy Gábor alpolgármester: más településen van az ilyen pályáknak üzemeltetője.
Tóth Zoltán képviselő: ne a falu közepén legyen.
Hebling Zsolt polgármester: Skatepark néven más településen működik. A település ezen részén nem
lehet kialakítani pályázat esetén sem.
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Hebling Zsolt polgármester: További kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki támogatja, az extrém
sportpálya kialakítását a kérelemben foglaltak szerint a művelődési ház mögötti sportpályán az
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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
Hebling Zsolt polgármester: tovább vizsgáljuk ennek lehetőségét és elviekben támogatjuk. Kéri, hogy
szavazzanak.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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

13.

napirend: 0109/13 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

Hebling Zsolt polgármester: Dr. Kristóf Mihály kereste meg azzal az önkormányzatot, hogy a 0109/13
2
hrsz-ú szántó művelési ágú, 4058 m nagyságú ingatlant eladásra kínálják 2,5 MFt vételárért.
A vételár be van tervezve, szerepel a költségvetésben. 616 Ft-os négyzetméter ár.
Ferenczy Gábor alpolgármester: a négyzetméter árat megfelelőnek tartja. Lehet, hogy a szomszédos
ingatlan is eladásra kerül, aminek megvásárlását át kellene gondolnia a testületnek. úgy már közel 1
ha-os terület lenne.
Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel.
Dr. Bardóczi Miklós képviselő egyetért alpolgármesterrel.
Ferenczy Gábor alpolgármester javasolja, hogy a szomszédos ingatlan tulajdonosával tárgyalásokat
kezdjen az önkormányzat.
Tóth Zoltán képviselő az Amfiteátrum felé eső tulajdonosok megkeresését is javasolja.
Hebling Zsolt polgármester: További kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
83/2020. (VII.16.) számú önkormányzati határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Kristóf Mihály 1/1 tulajdonában álló, Alsóörs
2
0109/13 helyrajzi számú „szántó” művelési ágú, 4058 m 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.
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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

14. napirend: Veszprémvidéki Horgászegyesület ingatlan vásárlási kérelme
Hebling Zsolt polgármester: többször tárgyalta már a testület a kérelmet. Az ingatlan értékbecslése
2
megtörtént, 4000,-Ft/m + Áfa, ami 2 MFt+Áfának felel meg. Az út el van kerítve van. Javasolja
megkeresni az útügyi hatóságot és majd azt követően visszatérni a napirendre. Nem az egész útról van
szó, csak 531 m2-ről. Az árat is alacsonynak tarja, hisz építési terület része lesz. Magasabb összegről
dönthet a testület.
Hebling Zsolt polgármester: További kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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

15.

napirend: 235/3 hrsz-ú ingatlanon szolgalmi jog bejegyzésre irányuló kérelem

Hebling Zsolt polgármester: A rendezési tervben le kellett választani azt a részt, amit elcseréltünk. Maga
terület közterületként funkcionál, út része lenne, és ez alatt menne át a vezeték, azaz földkábel lenne.
Pandur Ferenc intézményvezető: Azért lenne előnyös az önkormányzatnak, mert az engedélyezési terv
után a többi ingatlanhoz is ki lehet építeni a világítás rendszert az Amfiteátrum felé.
Hebling Zsolt polgármester: További kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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
2
tehermentes ingatlant érintő 11 m 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
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16. napirend: Pacher László kérelme
Hebling Zsolt polgármester: a vadtelepi részen van ingatlana, és túlépítette, emiatt le kellene bontania
az építmény egy részét. Kéri, hogy az övezeti besorolást úgy módosítsa az önkormányzat, hogy
növekedjen a beépítési százalék. Ezt ő nem támogatja.
Ha globálisan meg lehet vizsgálni egyéb lehetőséget, akkor a testület még egyszer fogalmazza meg.
Jelenleg bontási határozata van, hisz illegális az építménye túlépített. Megerősítést kér, hogy efelé
megy-e az önkormányzat vagy nem. Tulajdonképpen egy szabálytalan építkezést legalizáljon az
önkormányzat, de ez nem a feladata. Lehet, hogy van olyan megoldás, ami a szomszédoknak is
megfelelő lenne.
Ferenczy Gábor alpolgármester: ha ezt engedné a testület, akkor más ingatlan tulajdonos is előállhat
ilyen kérelemmel, hogy legalizáljuk a szabálytalan építményét.
Báró Béla jegyző: HÉSZ módosítással a szomszéd területéből vásárolhatna.
Tóth Zoltán képviselő: a tervező is tudta, hogy nem szabályos.
Hebling Zsolt polgármester: További kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 7 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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

Vegyes ügyek


Zöldhulladék:

Hebling Zsolt polgármester: Szórólapokon és internetes fórumokon tájékoztatva lett a lakosság. 158
település esetében csak néhánynál van házhozmenő zöld hulladék gyűjtés. Szolgáltatónak havi
egyszer gyűjtőpontot kell biztosítani. Az önkormányzat összeszedte az ágakat, belterületen megoldotta
és külterületen elszállította a Balkom. Belterületen nem oldják meg sehol. 1828 Ft-os havi díjért havi
egyszer elviszik a zöldet, két hetente a szelektívet, hetente a kommunális hulladékot. A településképünk
sokat romlott. Úgy, mint Balatonfüred esetében, ha az önkormányzat megrendeli akkor visszaállítják,
aminek az összegét 150.000,-Ft/alkalom összegért, tehát 600.000,-Ft-ért 4-szer elvinnék a zöldet, az
ágakat belehet szállítani Balatonalmádiba a Balkomhoz. A sűrített zöldhulladék szállítás díját a
tartalékalap terhére kéne biztosítani.
Ferenczy Gábor alpolgármester támogatja, fontosnak találja.
Tóth Zoltán képviselő: a költségvetést se terheli meg.
Hebling Zsolt polgármester: egy szállítás 13 t lenne.
Pandur Ferenc intézményvezető: Jó döntést nem lehet erről hozni véleménye szerint. A költségek
megjelentek ezeknél a cégeknél. Nem támogatná, drágálja és a rendezettebb közterületet sem lehetne
elérni ezzel. Amíg a havi két alkalom működött, akkor is kirakták utána a hulladékot.
Hebling Zsolt polgármester: Az ágaknál 30 m2 –es konténert biztosítottak. Évente kétszer keletkeznek
ágak. A kék edény a nyaraló tulajdonosoknak is a rendelkezésükre állnak.
Pandur Ferenc intézményvezető: A kerékpárút miatt, jövő hét vége felé szükséges lehet egy testületi
ülés, addig átlehetne gondolni. Későbbi döntést javasol.
Báró Béla jegyző: Saját tapasztalata szerint neki elég nyáron egy alkalom is. Metszés után vagy a levek
hullásakor akár novemberben vagy márciusban viszont több zöldhulladéka keletkezik, akkor a kettő is
kevés.
Hebling Zsolt polgármester: következő testületi ülésen döntést hoznak.
 Loki út forgalmi rend változtatás
Szalai Emese képviselő: A Loki út felső részén megnőtt a forgalom. Forgalmi rend módosítását kéri
megtárgyalni. Kéri azt is megvizsgálni, hogy esetleg lehetne-e egyirányúsítani.
Tóth Zoltán képviselő:párhuzamos út kellene, de nincs rá megoldás.
Dr. Bardóczi Miklós képviselő felveti, hogy időszakosan. Nyáron okoz problémát.
Hebling Zsolt polgármester szakember bevonását javasolja.
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May János és 71-es út kereszteződése:

Dr. Bardóczi Miklós képviselő jelzi, hogy a May János és a 71-es főút kereszteződésénél nagyon
megnőtt a forgalom. Nyáron okoz nagy problémát a kikanyarodás. Megoldást kell rá találni. Ugyanilyen
problémának tartja a Szent István utca és 71-es főút kereszteződését is.


Vaddisznó probléma:

Gaál Dezső képviselő is jelzi a vaddisznók által okozott károkat valamint a főszezonban megjelent
vaddisznók jelenlétét a nádasban.
Báró Béla jegyző: 3 hete volt bejárás a területi fővadásszal és rendőrség bevonásával. A 71-es főút
mellett 300 méteren belül nem lehet vadászni. Október végéig lehet a vaddisznót kilőni az engedély
szerint, jelenleg hajtás sem lehetséges, mivel malacok is vannak. Ezen kívül a cirkusz is azon a
területen van.
Ferenczy Gábor alpolgármester: a vadhajtáson személyesen részt vett. Többféle állat került kihajtásra.
A vadászok szerint az emberek szorítják ki őket az életterükből.
Dr. Bardóczi Miklós képviselő: Az elszaporodás más törvények következménye is.
Hebling Zsolt polgármester: Több kilométerről is lejönnek. Hajtást akkor lehet csak, ha emberéletek
nincsenek veszélyben, ősszel. Nem vállalják a hajtók, amikor kölykei vannak a disznóknak. Táblákat
készítettek, tájékoztatják a vadászatról a lakosságot.
Hebling Zsolt polgármester megköszöni a részvételt és a Képviselő-testületi ülést 18:35 órakor bezárja.

k.m.f.
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