
2007. évi határozatok 

 

1/2007.(II.19.) 

1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az MKB Veszprém KC-vel 

kötenő, a kézilabda utánpótlás központ létrehozására vonatkozó Együtt-

űködési Szerződést jóváhagyja, aláírására Hebling Zsolt polgármestert 

felhatalmazza. 

A előkészítő, szervező munkában való részvétellel az önkormányzat képvise-

eében megbízza: 

 

Hebling Zsolt polgármestert 

Ferenczy Gábor alpolgármestert 

Dr. Kölcsei Márton oktatási tanácsnokot 

Mészáros Károly iskola igazgatót 

 

Felkéri a polgármestert a szükségesé intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: 2007. március 1. majd folyamatos 

 

2 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község önkormányzat Képviselőtestülete a Művelődési Ház bérleti 

díjait 2007. március 1-vel az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

            Megnevezés                  Br. Bérleti díj 

 

            Nagyterem                    4.200 Ft/óra 

            Üveges terem                 1.500 Ft/óra 

            Klub helyiség                1.100 Ft/óra 

            Nagy rendezvény              8.400 Ft/óra 

 

            Teleház                        140 Ft/óra 

 

A Képviselőtestület az alsóörsi civil és társadalmi szervezetek által 

történő igénybevétel esetén díjmentességet biztosit. 

Nem kulturális, illetve üzleti célú igénybevétel esetén az intézményvezető 

a meghatározott bérleti díj felett is megállapodást köthet.  

 

Felkéri az ÁMK vezetőjét a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Mészáros Károly ÁMK vezető 

Határidő: azonnal 

 

3 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sportcsarnok és szabadtéri 

sportpálya bérleti díjait 2006. március 1. napjával az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

Megnevezés                   Br. Bérleti díj 

 

                     Sportcsarnok bérleti 

                     díj helyi lakos részére         2.200 Ft/óra 

                     Sportcsarnok bérleti 

                     díj nem helyi lakos részére     4.500 Ft/óra 

                     Sportpálya használat 

                     (max. 2 óra)                   10.000 Ft/alk. 

                     Sportpálya és öltöző 

                     épület használata              15.000 Ft/alk. 

 

Felkéri a TEMÜSZ vezetőjét a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Pandur Ferenc TEMÜSZ vezető 

Határidő: azonnal 

 



 4 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Napköziotthonos Óvodában 

igénybevett étkezésekért 2007. március 1. napjától fizetendő térítési díjak 

mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:  

 
             Megnevezés:                 Br. Térítési díj  

                                           (Ft/fő/adag) 

 

             Óvodás gyermek                     260 Ft 

             Iskolai  napközis gyermek          380 Ft 

             Iskolai menza                      250 Ft 

             Alkalmazottak                      400 Ft 

             Nyugdíjas étkezők                  420 Ft 

             Külső étkezők                      470 Ft 

             Idényjellegű étkezők               780 Ft 

 

Felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Mészáros Károly ÁMK vezető  

Határidő: azonnal 

 

5 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzata likviditási célra 47.000.000 Ft összegű 1 év 

futamidejű hitelt vesz fel az OTP  Bank Rt-től.   

Alsóörs Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő 

alatt költségvetésbe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet 

saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és 

biztosítja. 

Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 

képező 258/1 hrsz-u Sportpálya (Rendezési Terv alapján városias lakóövezet) 

megnevezésű ingatlanát.  

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a 

polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank RT-vel. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

 

Határidő: azonnal  

 

6 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Alsóörs és Szent- 

királyszabadja községek közös fenntartású Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás 2007. évi költségvetését jóváhagyja.                                                            

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

7 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Felsőörs és Litér 

községeknek a Balatonalmádi Kistérség Többcélú Társulása keretein belül 

létrejött, 2007. február 1.-től működő Szociális és Gyermek-jóléti 

Intézményfenntartó Társuláshoz történő csatlakozásával egyet-ért.                                                             

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 



8 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a belső ellenőrzési 

társulási megállapodást és hozzákapcsolódó költségvetést jóváhagyja.  

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Lehner Mária jegyző 

         

Határidő: 2007. március 15. 

 

9 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a köztisztviselők egyéni    

munkateljesítményének értékelési rendszerének működtetése érdekében, az 

egyéni teljesítménykövetelmények megállapítása alapjául  a 2007. és 2008. 

évekre kiemelt célokként a következőket állapítja meg: 

 

2007. évre: 

- az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtása során a gaz- 

dálkodás szabályszerűségének biztosítása, a célszerűségi, hatékony- 

sági és takarékossági szempontok alapján, 

- saját működési bevételek és az adóbevételek növelésére, az adóhátra- 

lékok, egyéb kintlévőségek behajtására hatékony intézkedések, 

- önkormányzatok számára kiirt támogatási pályázati lehetőségek  

   fokozott kihasználása a fejlesztési célok érdekében,  

- ügyintézés színvonalának javítása, számítástechnikai eszközök és 

megoldások fokozott alkalmazása, 

- a kistérségi együttműködés erősítése, a Kelet-balatoni Többcélú 

Kistérségi Társulásban való részvételből adódó feladatok kiemelt 

kezelése. 

 

2008. évre:  

 

- az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtása során a gaz- 

dálkodás szabályszerűségének biztosítása, a célszerűségi, hatékony-

sági és takarékossági szempontok alapján, 

- saját működési bevételek és az adóbevételek növelésére, az adó-

hátralékok, egyéb kintlévőségek behajtására hatékony intézkedések, 

- önkormányzatok számára kiirt támogatási pályázati lehetőségek 

fokozott kihasználása a fejlesztési célok érdekében, 

- társadalmi, civilszervezetekkel szorosabb együttműködés, tevékeny-

ségük támogatása, 

- önkormányzati rendezvények sikeres lebonyolítása, szervezésében való 

közreműködés 

- ügyintézés színvonalának javítása, számítástechnikai eszközök és 

megoldások fokozott alkalmazása. 

 

Jelen határozatban megfogalmazott kiemelt célok alapján a képviselőtestület 

felkéri a polgármestert, hogy évente március 31-ig gondoskodjon a jegyzőre 

vonatkozó egyéni teljesítmény követelmények meghatározásáról. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a képviselőtestület által meghatározott kiemelt 

célok, továbbá a polgármester által a jegyző számára meghatározott egyéni 

teljesítménykövetelmények lebontásával évenként, március 31-ig a hivatalban 

dolgozó köztisztviselők egyéni teljesítmény- követelményeit határozza meg. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: 2007. március 31. 

 

 



 10 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati ha- 

táskörbe tartozó gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2006. évi 

ellátásáról szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul vette. 

 

 

 11 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Varga Gyuláné            

/sz: Heffler Anna, Balatonalmádi, 1950.03.02., an. Fáth Terézia, TAJ: 

064 376 170/ Alsóörs, Halacs 88/IV. szám alatti lakos részére 2006.12.19-

től – mivel egyedülálló és jövedelemmel nem rendelkezik - a mindenkori 

öregségi nyugdíjminimum 90%-a            

- 2006.évben 25.800 Ft. 90%-a - azaz 23.220 Ft. december hónapra    

  járó arányos része,                                           

- 2007. február 14-ig –  26.830 Ft 90%-a, 24.147 Ft.,                                                    

- azt követően 27.131 Ft. 90%-a 24.417 Ft.                      

mértékében rendszeres szociális segély folyósítását rendeli el. 

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

A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal útján a jogosultságot évente 

egyszer felülvizsgálja. 

A biztosított rendszeres szociális segély a jogosultság fennállásáig tart, 

a jogosultságban bekövetkezett változást a segélyezett köteles bejelenteni, 

köteles továbbá az Önkormányzattal illetve a Veszprém Megyei munkaügyi 

Központ Balatonalmádi Kirendeltségével együttműködni. 

 

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges 

intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

      Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

12 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Soós István              

/sz: Veszprém, 1976.02.08., an. Nagy Erzsébet, TAJ: 033 731 380/ Alsóörs, 

Marx K. u. 16./A. szám alatti lakos részére 2006.12.29-től – mivel 

egyedülálló és jövedelemmel nem rendelkezik - a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum 90%-a                -  

- 2006. évben 25.800 Ft. 90%-a - 23.220 Ft. december hónapra járó  

  arányos része,                                                                      

- 2007. február 14-ig 26.830 Ft 90%-a - 24.147 Ft.,                             

- azt követően 27.131 Ft. 90%-a - 24.417 Ft. mértékében rendszeres 

szociális segély folyósítását rendeli el. 

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

A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal útján a jogosultságot évente 

egyszer felülvizsgálja. 

A biztosított rendszeres szociális segély a jogosultság fennállásáig tart, 

a jogosultságban bekövetkezett változást a segélyezett köteles bejelenteni, 

köteles továbbá az Önkormányzattal illetve a Veszprém Megyei munkaügyi 

Központ Balatonalmádi Kirendeltségével együttműködni. 

 

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges 

intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

      Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 



 

2/2007.(IV.26.) 

 

  13 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2006. évi belső 

ellenőrzések értékeléséről szóló éves ellenőrzési jelentést jóváhagyja.  

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

  14 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az SzMSz függelékeként a 

Polgármesteri Hivatal Ügyrendjét jóváhagyja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

  15 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete fejlesztési célra 10.700 

E/Ft összegű 6 év futamidejű hitelt vesz fel az OTP Bank RT-től melyből  

 

- 1.471 E/Ft a strandi épületek felújítására,  

- 5.130 E/Ft fejlesztési célú tanulmány és kiviteli terv készítésére  

-   219 E/Ft két szovjet katona exhumálására és újratemetésére 

-   583 E/Ft vöröskő és vörös gránit emlékmű és katonasír     

             készítésére  

- 1.197 E/Ft útfelújításra 

- 1.350 E/Ft ivóvíz-rekonstrukcióra 

-   750 E/Ft strand épületének rekonstrukciójára  

 

nyújt fedezetet. 

 

Alsóörs Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő 

alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet 

saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és 

biztosítja. 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza a 

polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Rt-vel. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal  

__16_/2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Balatonalmádi Szociális 

Alapszolgáltatási Központ költségvetésének módosítását jóváhagyólag 

elfogadta.  

 

__17_/2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Teleház és Alsóörs 

Honlapjának működéséről szóló beszámolót elfogadja. 

A Honlap szerkesztésével kapcsolatos feladatok koordinálására felkéri 

Hebling Zsolt polgármestert és Dr. Bardóczi Miklós képviselőt.  

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2007. május 15. 

 



 

_18_/2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az ÁMK Endrődi Sándor 

Általános Iskola szakértői vizsgálatának javaslatai és ajánlásai alapján 

tett intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja, és a tájékoztató szerint 

az ifjúságvédelmi felelős órakedvezményének 10 óráról 8 órára történő 

csökkentését 2007. június 15-ig tudomásul  veszi. 

 

Felkéri az intézményvezetőt, hogy a további intézkedéseket, a 2007. 

szeptember 1-ig bekövetkező változásokra figyelemmel tegye meg. 

 

Felelős: Mészáros Károly 

         ÁMK igazgató 

 

Határidő: 2007. szeptember 1.  

 

__19_/2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az ÁMK Endrődi Sándor 

Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Minőségirányítási programját 

jóváhagyja. 

 

__20_/2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat részéről az 

Iskolaszékbe Dr. Kölcsei Márton képviselőt delegálja.  

 

___21__/2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Napközi Otthonos Óvoda 

kérelmét – a 3 évnél fiatalabb gyermekek óvodai felvételére vonatkozóan – 

támogatja és a várható gyermeklétszám növekedés miatt szükséges bútor 

beszerzésére (szék, asztal) a 2007. évi költségvetés tartalékalapjából 240 

e Ft fedezetet biztosit. 

 

Felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Mészáros Károly ÁMK igazgató  

         Csiszárné Huszár Judit óvodavezető 

 

Határidő: folyamatos 

__22_/2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2006-

2010. évi időszakra vonatkozó gazdasági programját megtárgyalta és azt 

elfogadta. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: folyamatos 

 

  23 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a köztemető fenntartásával 

és üzemeletetésével a TEMÜSZ-t bízza meg. 

 

Felkéri a polgármestert és a TEMÜSZ vezetőjét a szükséges intézkedés 

megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Pandur Ferenc intézményvezető 

 

Határidő: 2007. június 20. 



 

 

 

_24 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

     

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a K.Catering KFT képvise-

letében Kirchner László ügyvezetővel a Dózsa Gy. u. burkolatának 

helyreállításáról ill. területcserével kapcsolatos megállapodást az 

alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

1./ Az építkezés során okozott útrongálás helyreállítását kátyúzással ill.  

    az útburkolat szükséges cseréjével az önkormányzat Kirchner László  

    költségére elvégezteti. 

 

2./ A Dózsa Gy. utcai 400/4 hrsz- magánút művelési ágú ingatlantérítés-     

    mentes önkormányzati tulajdonba adásáért cserébe a szállodával szembeni  

    865/18 hrsz-u önkormányzati autóparkolóban 10 db parkolóhely haszná- 

    latát biztosítja 10 évre.  

    A kijelölt parkolókat nem kerítheti le, de „magánparkoló” jelöléssel  

    elláthatja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötésével és végre-

hajtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal  

 

  25 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sirály Nyugdíjas Klub 

részére 210.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben civil 

szervezetek támogatására betervezett összegből. 

A támogatási összeg kifizetése 2 egyenlő részletben történik az alábbi 

ütemezés szerint: 

 

I. részlet: július 30-ig, 

II. részlet: október 30-ig. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: július 30. ill. október 30.  

 

  26 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgári Nyugdíjas  

Egyesület részére 140.000 Ft összegű támogatást nyújt a költség-vetésben 

civil szervezetek támogatására betervezett összegből. 

A támogatási összeg kifizetése 2 egyenlő részletben történik az alábbi 

ütemezés szerint: 

 

I. részlet: július 30-ig, 

II. részlet: október 30-ig. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

          

Határidő: július 30. ill. október 30.  



 

 

 

 27 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Vöröskereszt Szervezet 

részére 120.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben civil 

szervezetek támogatására betervezett összegből. 

A támogatási összeg kifizetése 2 egyenlő részletben történik az alábbi 

ütemezés szerint: 

I. részlet: július 30-ig, 

II. részlet: október 30-ig. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: július 30. ill. október 30.  

 

 28 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgárőrség részére 

300.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben civil szervezetek 

támogatására betervezett összegből. 

A támogatási összeg kifizetése 2 egyenlő részletben történik az alábbi 

ütemezés szerint: 

I. részlet: július 30-ig, 

II. részlet: október 30-ig. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: július 30. ill. október 30.  

 

  29 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Remény Alkohol-ellenes 

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

szervezetek támogatására betervezett összegből. 

A támogatási összeg kifizetése 2 egyenlő részletben történik az alábbi 

ütemezés szerint: 

I. részlet: július 30-ig, 

II. részlet: október 30-ig. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: július 30. ill. október 30.  

 

  30 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 40.000 Ft összegű támogatást 

nyújt a Csipkeműhely részére a költségvetésben egyéb támogatások címen 

betervezett összegből. 

 

Felkéri jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2007. december 31.  

 



 

 

 31 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 40.000 Ft összegű támogatást 

nyújt a Kisboldog-asszony Karitász csoport részére a   költségvetésben 

egyéb támogatások címen betervezett összegből.  

 

Felkéri jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2007. december 30. 

 

 

  32 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Dr. Bardóczi Miklós házior-

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

sok támogatására betervezett összegből. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: folyamatos 

  33 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestület Dr. Prímász Krisztina 

fogszakorvos részére 200.000 Ft összegű támogatást nyújt a költség-vetésben 

orvosok támogatására betervezett összegből. 

Kifizetés két részletben. 

Felkéri jegyzőt a szükség intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: 2007. december 30. 

 

 34 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a foglalkozás egészségügyi 

feladatok ellátásához 196.000 Ft összegű támogatást biztosit a költség-

vetésben dologi kiadásokra beterezett összegből. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükség intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: folyamatos 

 35 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a központi orvosi ügyelet 

feladatainak ellátásához 562.000 Ft összegű támogatást biztosit, a 

költségvetésben orvosok támogatására betervezett összegből 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 



Határidő: havonta, folyamatos 

 

 

 

 

 36 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Katolikus Egyház részére 

2007. évben 435.000 Ft összegű támogatást nyújt a költség-vetésben Egyházak 

támogatására betervezett összegből. 

A támogatási összeg kifizetése 2 részletben történik az alábbi ütemezés 

szerint: 

 

I. részlet július 30. 

II. részlet október 30. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: július 30. ill. 

          október 30. 

 

 37 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község önkormányzat Képviselőtestülete a Református Egyház részére 

2007. évre 435.000 Ft összegű támogatást nyújt a költség-vetésben Egyházak 

támogatására betervezett összegből.              

 

A támogatási összeg kifizetése 2 részletben történik az alábbi ütemezés 

szerint: 

 

I. részlet július 30. 

II. részlet október 30. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: július 30. 

          október 30. 

 

 38 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kihívás napi rendezvények 

lebonyolításához 50.000 Ft összeget biztosit a költség-vetésben egyéb 

támogatásokra betervezett összegből. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

  39 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az Öregfiúk futball-kör 

részére  40.000 Ft támogatást biztosit a költségvetésben egyéb 

támogatásokra betervezett összegből.  

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: 2007. december 30.  

 



 

 

 

 

 40 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Vesebetegek Veszprém 

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

biztosit a költségvetésben egyéb támogatások címen betervezett összegből. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2007. december 30. 

 

_41 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete csatlakozik a „Mozdulj 

Balaton” 2007. évi programjához, a költségvetésben egyéb  támogatásokra 

betervezett összegből 70.000 Ft összeggel támogatja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2007. augusztus 15. 

 

 

 42 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Lovas Község Önkormányzata 

részére a 2006. évi Lovasi Napok rendezvényeinek támogatására 100.000 Ft-ot 

biztosit a költségvetésben egyéb támogatások címen betervezett összegből. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás átutalására intézkedjen. 

 

Felelős: Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: azonnal  

 

 43 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestület az Európa Camping Alsóörs 

működését 1,5 millió Ft összeggel támogatja az általános tartalékalapból. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2007. június 15. 

 

 44 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az ÖBÖL TV KFT részére a 

Kommunikációs együttműködési program megvalósításához  

plusz 2 magazinműsor elkészítésére 750.000 Ft összegű támogatást nyújt a 

költségvetésben egyéb támogatásokra betervezett összegből.  

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: 2007. október 20.  

 

 

 



 

 

 45 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Veszprém TV részére 

130.000 Ft+ÁFA összegű támogatást nyújt a költségvetésben egyéb támogatásra 

betervezett összegből. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: 2007. június 30. 

_46 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Balatonalmádi Köz-

biztonsági Alapítvány kérelmét elutasítja a rendőri tevékenység egyéb 

irányú támogatása miatt. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

          

Határidő: 2007. június 30.  

 47 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Megyei Mentőszer- 

vezet 04-s alapítvány részére 50.000 Ft összegű támogatást biztosít a 

költségvetésben egyéb támogatások címen betervezett összegből.  

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: 2007. szeptember 30. 

 48 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 15.000 Ft összegű támogatást 

nyújt a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére a költségvetésben 

egyéb támogatások címen betervezett összegből. 

 

Felkéri jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: 2007. december 31.  

  49 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestület 50.000 Ft összegű támogatást 

nyújt a CSEMADOK Kalászi Új Hajtás Alapszervezete részére A költségvetés 

egyéb támogatásokra betervezett összegből. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal  

  50 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a HEREC Alapítvány részére 

írásos kérelmére 150.000 Ft összegű támogatást nyújt abban az esetben, ha 

az alapítvány a málnási önkormányzat jóváhagyó véleményezésével ellátott 

2006. évi támogatás elszámolásáról szóló  beszámolót benyújtja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

 

Határidő: 2007. december 30.  

 

 



 

 

 51 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Veszprém Megye 

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

összegű támogatást nyújt a költségvetésben egyéb támogatások címen 

betervezett összegből. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: 2007. július 30. 

 

 52 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a „Bolygó” nevű vitorlás 

hajó megóvásáért alapítványt nem kívánja támogatni. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

 

Határidő: 2007. május 30. 

 

 53 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Balatoni Futár BT részére 

a kiadvány megjelentetési költségeihez 30.000 Ft támogatással járul hozzá. 

 

A költség fedezete: a költségvetés egyéb támogatásokra betervezett összeg. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: 2007. július 30. 

 

  54 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestület a Reformkori Hagyományőrző 

Társaság részére 10.000 Ft összegű támogatást biztosit. 

A költség fedezete: a költségvetés egyéb támogatásokra betervezett összeg. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária jegyző 

          

Határidő: 2007. július 30. 

 

 

 55 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Egyetemi és Főiskolai 

Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete részére strandkosárlabda bajnokság 

megrendezéséhez 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben egyéb 

támogatások címen betervezett összegből. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás átutalására intézkedjen. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: 2007. július 30. 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Községi Strand 2007. évi 

belépőjegyei és szolgáltatási díjait az alábbiak szerint állapítja meg: 

Megnevezés                            díj Ft 

 

       Felnőtt napi belépő                            330 Ft 

       50 %-os 16 óra után                            170 Ft 

       Gyermek, nyugdíjas napi belépő                 220 Ft 

       50 %-os 16 óra után                            110 Ft 

       Felnőtt heti bérlet                          1.800 Ft 

       Gyermek, nyugdíjas heti bérlet               1.200 Ft 

       Felnőtt idénybérlet                         10.000 Ft 

       Gyermek, nyugdíjas idénybérlet               7.000 Ft 

       Felnőtt helyi lakos  idénybérlet             1.000 Ft 

       Gyermek, nyugdíjas helyi lakos idénybérlet     500 Ft 

       Napi szekrény jegy                             300 Ft 

       Hangos bemondás                                400 Ft 

       Reklám bemondás                       3.000 Ft/3 alkalom 

 

       Gyermekeknek a belépőt 4 év kortól kell megváltani.  

 

A képviselőtestület az Alsóörsön üdülőingatlannal rendelkezők részé-re 

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

amennyiben a tulajdonosnak nincs helyi adótartozása.  

 

Megbízza a TEMÜSZ vezetőjét a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Pandur Ferenc intézményvezető 

 

 

Határidő: azonnal   

  57 /2006.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati tulajdonú 

és üzemeltetésű Camping 2007. évi szolgáltatási árait az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

Megnevezés                    díj 

Lakókocsi                         2.300 Ft 

Nagysátor 5 m2-tól                1.500 Ft 

Kissátor 5 m2-ig                  1.100 Ft 

Felnőtt napi belépő               1.000 Ft 

Gyermek napi belépő                 700 Ft 

Áram                                500 Ft 

Kutya                               700 Ft 

 

Lakókocsihely szezonára         150.000 Ft 

 

Felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Pandur Ferenc TEMÜSZ vezető 

Határidő: azonnal 

  58 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul Bányai Lajos 

Balatonszöllős Cserényhegyi u. 16. sz. alatti lakos kérelméhez és a 

tulajdonát képező Strand sétánysor 14. sz. alatti 3.sz. pavilont 1 éves 

időtartamra bérbeadja azzal, hogy a szerződés lejára után azt 10 évre 

meghosszabbítja az önkormányzat által kidolgozott pénzügyi konstrukció 

alapján. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

 

Határidő: azonnal  

 



 

 59 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul Lutz Györgyi 

Alsóörs, May J. u. 28. sz. alatti lakos kérelméhez és a tulajdonát képező 

stand sétánysori 10. sz. alatti 7.sz.pavilont 1 éves időtartamra bérbeadja 

azzal,hogy a szerződés lejárat után azt 10 évre meghosszabbítja az 

önkormányzat által kidolgozott pénzügyi konstrukció alapján. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal  

_60_/2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a K.Catering KFT strandi 

területhasználata iránti kérelmét, a 2007.07.13-i rendezvényre vonatkozóan 

elutasítja. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal  

 61 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Zsebe és Társa BT nem 

pénznyerő automaták strandi elhelyezésére vonatkozó kérelmét nem támogatja, 

azt elutasítja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal  

 62 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a 

polgármestert és Dr. Kölcsei Mártont a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 

folytasson tárgyalásokat a strandi bejáró előtti cukrászda bérbeadásáról a 

Zsebe és Társa BT ügyvezetőjével, a már kidolgozott pénzügyi konstrukcióra 

is figyelemmel. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 63/2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Lászlóné Tiszafalvi Éva 

Alsóörs Hársfa u. 27. sz. a. lakos részére a strand sétánysoron a 

pavilonsori kereskedelmi egységek profiljába nem tartozó népművé-szeti-

ajándéktárgy árusításához hétvégi és ünnepnapokon területet biztosit. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: május 15. 

 



  64 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Akció-NXS Reklámügynök-

ség KFT kérelme alapján, az ajánlatban szereplő bérleti díj megfizetése 

estén támogatja 2007. június 1.-augusztus 31. között Beck’s promóciós 

program megrendezését a strandon. 

 

A terület kijelölését és a további egyeztetéseket a TEMÜSZ vezetőjével és a 

strand gondnokával kell elvégezni. 

Kérelmező feladata valamennyi engedély beszerzése, továbbá a működtetés 

során a biztonsági intézkedések megtétele és betartása, valamint a 

szükséges személyzet biztosítása. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás előkészítésére és aláírására.   

 

Felelős:  Hebling Zsolt  

          polgármester 

 

Határidő: 2007. május 31.  

 

 

 65 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Szabó Zoltán bérlő 

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

elnevezésű üzlet albérletbe adásához az Innoklima KFT Várpalota Dankó u. 

16. (képviseli: Dancsó Tamás) részére a 11/l997.(X.17.) Önk. sz. rendelte 

6.§-ában foglalt feltételekkel. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 66 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja TEMÜSZ számára a 

TZ-4K traktorhoz vízszintes tengelyű zúzó berendezés beszerzését. 

A bruttó 475.200 Ft pénzügyi fedezetet az általános tartalékalap terhére 

biztosítja. 

 

Felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Pandur Ferenc 

         intézményvezető 

 

Határidő: 2007. április 30.  

 

 67 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgár-

mestert, hogy az Alsóörs 218/1 hrsz-u 1282 m2 térmértékű beépítetlen 

belterületi ingatlanára 2006. december 21. napján Veszprémben kötött 

adásvételi szerződést felbontsa és a 97/2006.(IX.19.) Önk. sz. határozatban 

foglaltak alapján az IMMO Hungária Beruházó és Ingatlanforgalmazó KFT 

vevővel – ugyanazon feltételekkel a szerződést kösse meg. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal  

 

 



_68_/2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 6 db községi információs 

tábla 16.000 Ft+ÁFA összegért történő megrendelésével, Horeczki Anita 

vállalkozótól egyetért. 

 

Felkéri a TEMÜSZ vezetőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Pandur Ferenc 

         TEMÜSZ vezető 

 

Határidő: azonnal 

 69 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium 200/7. számú „Idegenforgalmi közmunkaprogram” pályázatán részt 

vesz. 

Felhatalmazza Balatonfüred város Önkormányzatát a pályázat benyújtására. 

A konzorciumi szerződést jóváhagyja és a szükséges önrészt, 176.727.-Ft-ot 

biztosítja. 

 

Az egy havi támogatást, amelynek összege 245.455.-Ft, előfinanszíroz a 

PROBIÓ Rt. részére. 

Az utolsó havi elszámolást követően a támogatás jóváírásakor a PROBIÓ Rt. 

az összeget visszautalja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt    

         polgármester 

 

Határidő: 2007. május 3.  

 

_70_/2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

   

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Domján Lajosné Alsóörs, Fő 

u. 35. szám alatti lakos közgyógyellátás méltányosságból történő megálla-

pítása iránti kérelmét a MEP szakhatósági állásfoglalásban szeplő gyógy-

szerköltségek alapján elutasítja. 

Felkéri polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: azonna 

 

_71_/2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

Jármai Péter /sz: Zirc, 1948.03.11.,an.: Szlotta Matild    

TAJ száma: 014 043 040/ részére 2007. évben a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum 80%-a összegében az ápolási díj továbbfolyósítását rendeli 

el a következő évi felülvizsgálatig.              

           

Felkéri polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés   

megtételére. 

           

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Lehner Mária jegyző 

          

Határidő: azonnal, folyamatos 2008. I. negyedévéig. 

 

 

___72_/2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 



Hajtó Ildikó /sz: Filó Ildikó, Veszprém, 1970.04.21., an.: Mester Terézia, 

TAJ száma: 078 383 267/ részére 2007. évben a mindenkori öregségi nyugdíj-

minimum 80%-a összegében az ápolási díj továbbfolyósítását rendeli el a 

következő évi felülvizsgálatig.              

           

Felkéri polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

           

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal, folyamatos 2008. I. negyedévéig. 

 

_73_/2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

Losonczi Ádámné /sz: Vas Éva, Pápa, 1955.07.12., an.: Klemencz Zsuzsanna, 

TAJ száma: 068 761 550/ részére 2007. évben a mindenkori öregségi nyugdíj-

minimum 80%-a összegében az ápolási díj továbbfolyósítását rendeli el a 

következő évi felülvizsgálatig.              

           

Felkéri polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

          

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: azonnal, folyamatos 2008. I. negyedévéig 

 

 

 

_74__/2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

Marik Péterné /sz:Weingartner Gizella,Veszprém,1951.04.26.,an.:Szabó Irén, 

TAJ száma: 065 263 220/ részére 2007. évben a mindenkori öregségi nyugdíj-

minimum 80%-a összegében az ápolási díj továbbfolyósítását rendeli el a 

következő évi felülvizsgálatig.              

           

Felkéri polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

           

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: azonnal, folyamatos 2008. I. negyedévéig. 

 

 

 75 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

Berta Istvánné /sz: Tislér Ildikó Tünde, Felsőörs, 1951.08.07.,         

an.: Balogh Heléna TAJ száma:065 482 151/ részére 2007. április 25-től a 

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

tását rendeli el. 

Felkéri polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés   

megtételére. 

           

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 



 

  76___/2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Horváth Tibor és Cseledi 

Mónika Alsóörs, Kossuth L. u. 21/2. szám alatti lakosok részére a 

7/1992.(XII.21.) Önk. sz. rendelete alapján  150.000 Ft egyszeri, vissza 

nem térítendő lakáscélú támogatást nyújt. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Lehner Mária jegyző 

     

Határidő: 2007. június 15. 

 

_77_/2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Horváth Tamás és Horváthné 

Városi Renáta Alsóörs, Kossuth L. u. 21/2. szám alatti lakosok részére a 

7/1992.(XII.21.) Önk. sz. rendelete alapján 150.000 Ft egyszeri, vissza nem 

térítendő lakáscélú támogatást nyújt. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Lehner Mária jegyző 

          

Határidő: 2007. június 15. 

 

_78_/2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Vérti Viktor és Szabó 

Annamária Alsóörs, Balassi B. u. 24. szám alatti lakosok részére a 

7/1992.(XII.21.) Önk. sz. rendelete alapján 150.000 Ft egyszeri, vissza nem 

térítendő lakáscélú támogatást nyújt. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: 2007. június 15. 

 

 

 

__79 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Nagy Zoltán és Nagyné Major 

Katalin Alsóörs, Suhatag u. 3. szám alatti lakosok részére a 

7/1992.(XII.21.) Önk. sz. rendelete alapján  200.000 Ft egyszeri, vissza 

nem térítendő lakáscélú támogatást nyújt. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: 2007. június 15. 

 

 

 

 

 

 



 

__80 /2007.(IV.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Huszár Gábor és Erdélyi 

Anita Alsóörs, Úttörő u. 26. szám alatti lakosok részére a 7/1992.(XII.21.) 

Önk. sz. rendelete alapján 200.000 Ft egyszeri, vissza nem térítendő 

lakáscélú támogatást nyújt. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: 2007. június 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3/2007.(V.29.) 

  81 /2007.(V.29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális és gyermekjóléti 

intézmény-fenntartó társulás társulási megállapodása 1.sz.melléklete 

szerinti módosítását jóváhagyja hozzájárul ahhoz,hogy Balatonfűzfő város 

Önkormányzata a társuláshoz csatlakozzon. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételér. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 82 /2007.(V.29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a KBT módosított Társulási 

Megállapodását jóváhagyja.  

 

 83 /2007.(V.29.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a háziorvosi ügyelet 

közös szervezésére Balatonalmádi-Balatonfőkajár-Balatonfüzfő-Balatonkenese-

Csajág-Felsőörs-Küngös-Litér-Lovas-Szentkirály-szabadja és Királyszent-

istván települések önkormányzatával 2004. december 10-én kötött keret 

Megállapodás 13. pontjának módosításához az alábbiak szerint hozzájárul: 

 

13./ A feladat ellátásáért az egészségügyi szolgáltatót 2007. január  

     1-től a támogatási összeg következő módosításáig 33 Ftxlakosxhó 

     hozzájárulás illeti meg. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2007. június 15. 

 84 /2007.(V.29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testület az előterjesztésben foglal-

takat megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

 

1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat a 22 önkor-      

   mányzat által megalakítandó kft-be alapító tagként belépjen, abba  

   apportként bevigye a Balatoni Hajózási Zrt részvényeiből tulajdonában  

   álló teljes, azaz összesen 26.840.000 Ft névértékű részvénycsomagot. 

  

   A képviselő-testület a mellékelt társasági szerződés szövegét elfogad- 

   ja, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.     

   Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert arra is, hogy a tár-      

   saság megalakításakor az alapító tagok képviselőivel együtt a társaság  

   ügyvezetőit – külön képviselő-testületi döntés nélkül – megválassza. 

 

2. A képviselő-testület hozzájárul a mellékelt „Szindikátusi szerződés” és  

   annak elválaszthatatlan részét képező „Elővásárlási jogot biztosító  

   megállapodás” 2010. június 30. napjáig történő meghosszabbításához.  

   Felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó szerződés aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: 2007. június 6. 

 



 

 85 /2007.(V.29.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a községi strandon a Strand-

sétány I.sz. hírlap pavilon  bérleti jogának 2010.december 31-ig történő 

átruházásához a Bakonyhír KFT (Veszprém Pápai u. 36. képviseli: Zsetnyai 

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

alábbi feltételekkel hozzájárul: 

 

- bérleti jog átruházásáért fizetendő díjat br. 98.765 Ft-ot a 

szerződés megkötésével egyidejűleg megfizeti, 

 

- az új bérlő a 2007. évre megállapított bérleti díj megfizetését 

vállalja. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

  

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal  

 86 /2007.(V.29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a községi strandon a Strand 

II. kapunál lévő hírlap pavilon bérleti jogának 2010.december 31-ig történő 

átruházásához a Bakonyhír KFT (Veszprém Pápai u. 36. képviseli: Zsetnyai 

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

alábbi feltételekkel hozzájárul: 

 

- bérleti jog átruházásáért fizetendő díjat br. 232.297  Ft-ot a 

szerződés megkötésével egyidejűleg megfizeti, 

 

- az új bérlő a 2007. évre megállapított bérleti díj megfizetését 

vállalja. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

          

         Lehner Mária  

         jegyző 

Határidő: azonnal  

 

 

  87 /2007.(V.29.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Plakát M+J BT 

(Alsóörs,Hársfa u. 15.) részére hozzájárul a községi strandon lévő 

„Karamell Cukrászda” elnevezésű üzlet albérletbe adásához Zsebe Andrea 

egyéni vállalkozó (Csopak, Kossuth u. 89.) részére a 11/l997.(X.17.) Önk. 

sz. rendelete 6.§-ában foglalt feltételekkel. 

Az albérletbe adás 2 évre, 2007-2008. évekre történik. A 2007-ben fizetendő 

emelt összegű bérleti díj br. 215.311 Ft. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 



 

 

4/2007.(VI.26.) 

 

 

 

 88 /2007.(VI.26.) Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 15/2007.(IV.26.)  Önk. sz. 

határozatban foglaltakra hivatkozva 802 EFT összegű hitelt vesz fel az OTP 

Bank RT-től két szovjet katona exhumálására, újratemetésére valamint 

vöröskő és vörös gránit emlékmű és katonasír készítésére. 

 

Alsóörs Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő 

alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet 

saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és 

biztosítja. 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza a 

polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Rt-vel. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal  

 

 

  89 /2007.(VI.26.) Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a KBKTT javaslatát elfogadva 

a közoktatási szakszolgálati feladatok Megyei Önkormányzat 

által történő ellátásával egyetértve a 2007. II. félévre 75.948 Ft 

hozzájárulást vállal, amelynek fedezetét a költségvetés tartalék-alapjából 

biztosítja. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről  a KBKTT elnökét értesítse és a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2007. június 30. 

 

 

 

  90 /2007.(VI.26.) Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás által közösen fenntartott Balatonalmádi 

Szociális Alapszolgáltatási Központ 2007. évi költség-vetésének melléklet 

szerinti módosítását jóváhagyja. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.  

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: 2007. június 30. 

 

 

 

 

 



 

 91 /2007.(VI.26.) Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az ÁMK többször módosított 

Alapító Okiratának módosítását a szakfeladatrend  változása tekintetében 

jóváhagyja. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: 2007. június 30.  

 

 92 /2007.(VI.26.) Önk.sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzata a JÓ-KOR PROJEKT IRODA-val (8200 Veszprém Paál 

L. u. 14/5.) elkészíttette a „ Többfunkciós közösségi-szolgáltató központ 

létrehozása” című projektre a megvalósíthatósági tanulmányt. Megállapítja, 

hogy az a megbízási szerződés szerinti tartalommal készült el. 

A Képviselő Testület a dokumentációt elfogadja. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a jövőbeni pályázatok figyelemmel 

kisérésére.  

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Lehner Mária  

         jegyző 

 

 

Határidő: folyamatos 

  93 /2007.(VI.26.) Önk.sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzata a településre vonatkozó, hatályos rendezési 

terv alapján a Pintér Kornél 8228 Lovas, Petőfi S. u. 9.sz. alatti, Szarka 

László 8226 Alsóörs, Balassi u.10.sz.alatti, Benke Gábor 8200 Veszprém, 

Victor H. u.7.sz.alatti lakosok,mint az Alsóörs 0124/6  hrsz-u, 1666 m2 

térmértékű gyep (legelő) művelési ágú ingatlan tulajdonosai Kiss Gábor 8226 

Alsóörs, Endrődi u. 5.sz. alatti, Kölcsei Márton 8200 Veszprém, Cholnoky 

J.u.23/B. VI/23. szám alatti, Dr. Bakacs József 8200 Veszprém, Csillag u. 

16/a.szám alatti lakosok, mint az Alsóörs 0124/7 hrsz-u, 2142 m2 térmértékű 

gyep (legelő) művelési ágú ingatlan tulajdonosai, Ferenczy Gáborné ln.: 

Széles Erzsébet 8226 Alsóörs, Csokonai u. 15.sz.alatti, Váradi Szabó 

Istvánné ln.: Varga Viktória Terézia 8226 Alsóörs, Templom u. 38/1.szám 

alatti, Pál Lászlóné ln.: Szijjártó Irma 8200 Veszprém Borsos J.u.8/5.szám 

alatti lakosok, mint az Alsóörs 0124/8 hrsz-u 2042 m2 térmértékű, gyep 

(legelő) művelési ágú ingatlan tulajdonosai, valamint Spiriev Attila 2071 

Páty, Telki u. 028/38 hrsz. alatti lakos, mint az Alsóörs 0124/9 hrsz-u 

1571 m2 térmértékű gyep (legelő) művelési ágú ingatlan tulajdonosai 

kérelmére az előbb megjelölt földrészletek belterületbe vonását határozza 

el. 

 

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a földrészletek 

termelésből történő végleges kivonása és belterületbe vonása érdekében a 

szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 



 

 

 

 

 

 94 /2007.(VI.26.) Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Hebling Zsolt 

polgármestert az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhul-

ladék Kezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okirata és társulási megál-

lapodása módosításának aláírására. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 95 /2007.(VI.26.) Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a HÁGÓ Építőipari KFT (1223 

Budapest Aradi u.4.) részére hozzájárul a községi strand II. Kapunál lévő 

„Keleti Büfé” elnevezésű üzlet albérletbe adásához  Pomázi László egyéni 

vállalkozó (5055 Jászladány, Jókai u.4.) részére a 11/l997.(X.17.) Önk. sz. 

rendelete 6.§-ában foglalt feltételekkel. 

Az albérletbe adás 1 évre, a 2007. évi szezonra történik. A 2007-ben 

fizetendő emelt összegű bérleti díj br. 281.650 Ft. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

  96 /2007.(VI.26.) Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

Árki Ferenc Attila Alsóörs, Patak u. 4. szám alatti lakos lakásfenn-    

tartási kérelmét elutasítja, mivel vagyonának értéke meghaladja a Szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Tv. 4.§.(6) 

bek. b, pontjában foglalt mértéket. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 



 

 
5/2007.(IX.4.) 

 97 /2007.(IX.4.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az ülés napirendjére 

előterjesztett, kiegészített javaslatot elfogadja, a Szinva BT kérelme 

témát zárt ülés keretében tárgyalja. 

 

 

  98 /2007.(IX.4.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kiss Sándor a Szinva BT 

ügyvezetőjének kérelmét megtárgyalta, és a 2005. augusztus 30-án aláírt 

elvi együttműködési szándéknyilatkozat fenntartására további 1 évet 

biztosit a szálloda és kemping együttes fejlesztési tervei megvalósításához 

szükséges tárgyalásokra, befektetők keresésére. 

 

A képviselőtestület Dr. Kölcsei Márton képviselőt, a pénzügy-költségvetési 

bizottság elnökét megbízza és felhatalmazza az önkormányzat érdekeinek 

képviseletével a tárgyalások során, amelyekre az önkormányzatot meg kell 

hívni, amennyiben azok a camping fejlesztésbe történő bevonását érintik. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről és a Képviselőtestület 

álláspontjáról az ülésen elhangzottak alapján a kérelmezőt tájékoztassa. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2007. szeptember 15. 

 
  99 /2007.(IX.4.) Önk. sz. határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az ÁMK Alapító Okiratának 

módosítását jóváhagyja. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a módosított Alapító Okiratot az érdekeltnek adja 

ki. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2007. szeptember 15. 

 

  100 /2007.(IX.4.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alsóörsi Endrődi Sándor 

Általános Iskola kiegészített pedagógia programját jóváhagyja. 

Felkéri az intézményvezetőt a program megvalósítása érdekében szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Mészáros Károly 

         ÁMK igazgató 

 

Határidő: folyamos, ill. program szerint.  

 
 

  101 /2007.(IX.4.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul az Általános 

Iskola 8. osztályának csoportbontásához, a 2007-2008. tanévben.  

 

 



 

  102 /2007.(IX.4.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestület hozzájárul az Általános 

Iskolában 1 fő nevelőtanár – nem közalkalmazotti státuszban történő – 

alkalmazásához 2007. szeptember 1-től. 

 
 103 /2007.(IX.4.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Napközi Otthonos Óvoda 

sürgős konyhai beszerzéseire 300.000 Ft br. keretösszeget biztosít azzal, 

hogy a pontos előirányzat módosításáról a soron következő ülésen dönt. 

 

Felkéri az intézményvezetőt pontos költségigények kidolgozására és a soron 

következő ülés elé terjesztésére. 

 

Felelős: Mészáros Károly 

         ÁMK igazgató 

 

Határidő: soron következő Képviselőtestületi ülés időpontja. 

 

 
  104 /2007.(IX.4.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Napközi Otthonos Óvoda 

étkezési térítési díjait a MKB utánpótlás központjának tanulói részére 

2007. szeptember 03-tól az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Háromszori étkezés esetén 600 Ft 

Kétszeri étkezés esetén   410 Ft 

 

Felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Mészáros Károly 

         ÁMK igazgató 

 

Határidő: azonnal 

 
  105 /2007.(IX.4.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestület a Napközi Otthonos Óvodában 

igénybevett szociális étkezésért 2007.szepember 1. napjától 470 Ft/adag 

összegű térítési díjat állapít meg, amely tartalmazza a házhozszállítás 

díját is. 

 

Felkéri a jegyzőt és az intézményvezetőt a szükséges intézkedés 

megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária jegyző 

         Mészáros Károly ÁMK vezető 

 

Határidő: 2007. szeptember 1. 

 

 
  106 /2007.(IX.4.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Horváth Béláné Alsóörs, 

Barátság u. 4. sz. és 6. sz. alatti ingatlanára vonatkozó helyiségbérleti 

szerződést, valamint az Önkormányzat és az MKB közötti létrejött pénzügyi 

együttműködés megállapodást jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal  



 
 107 /2007.(IX.4.) Önk. sz. határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2007-2008. tanév iskola-

kezdési támogatásait az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

 

Általános iskolások tankönyvtámogatása            680.940 Ft 

26 fő ingyenes tankönyvre jogsultakx5.400 Ft      140.400 Ft 

középiskolások 60x13.000 Ft                       780.000 Ft 

felsőfokon hallgatók 30x20.000 Ft                 600.000 Ft 

                                      összesen: 2.201.340 Ft 

                                            kb. 2.200.000 Ft 

 

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

szükséges intézkedéseket tegyék meg. 

 

Felelős: Lehner Mária jegyző 

         Mészáros Károly ÁMK vezető 

          

 

Határidő: 2007. szeptember 30.  

 

 108 /2007.(IX.4.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Oktatási Minisztérium 

által 2008. évre meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíj Pályázathoz való csatlakozást határozza el és a pályázati 

feltételek szerint a pályázatot kiírja. 

Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és 

felkéri a jegyzőt a pályázat kiírásával és a pályázatok elbírálásával 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Lehner Mária jegyző 

 
Határidő: 2007. október 1. ill.  

          2007. november 28. 

 

 
  109 /2007.(IX.4.) Önk. sz. határozat  

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Németh Ákos, az Atlanta KFT 

ügyvezetőjének kérelmét a „Kilátó” Drink Bár bérleti jogának értékesítésre 

után fizetendő díj elengedésére vonatkozóan nem támogatja, azt elutasítja.  

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2007. szeptember 15. 

 
 110 /2007.(IX.4.) Önk. sz. határozat  

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a K.Catering Kft adóelen-

gedésre, illetve a Halásztanya vendéglő és LAROBA Hotel előtti járdaszakasz 

helyreállítási költségeinek átvállalására irányuló kérelmét elutasítja. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2007. szeptember 15. 

 

  



  111 /2007.(IX.4.) Önk. sz. határozat  

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2008-ban megrendezendő 

nemzetközi filmfesztivál Balaton régiós helyszíneként csatlakozni kíván a 

rendezvényekhez. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2007. szeptember 15. 

 
  112 /2007.(IX.4.) Önk. sz. határozat  

A Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Leader 

akciócsoporthoz történő csatlakozás lehetőségét és a következő döntést 

hozta:   

 

1.) Kinyilvánítja azon szándékát, hogy csatlakozni kíván a „Bakony  

    és Balaton Keleti Kapuja” Leader Akciócsoporthoz. 

2.) Nyilatkozik arról, hogy megismerte az Európai Mezőgazdasági  

    Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról     

    szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 52-65. cikkelyeit.  

3.) Kinyilvánítja, hogy a potenciális LEADER helyi akciócsoport      

    alakulásához szükséges szervezeti forma létrehozásában alapító  

    tagként kíván részt venni.  

4.) Felhatalmazza a polgármestert a LEADER tevékenységből adódó  

    feladatok ellátására, jelen döntés alapján a kapcsolódó  

    önkormányzati nyilatkozatok megadására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

113 /2007.(IX.4.) Önk. sz. határozat  

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kelet-Balatoni 

Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodása III. fejezet, 5. Belső 

ellenőrzési feladatok módosítását 2008. január 1-i határnap-pal, az alábbi 

tartalommal jóváhagyja:  

 

„A Többcélú Társulás a helyi önkormányzatokról szóló Ötv. 1990. évi LXV. 

törvény, az államháztartásról szóló (továbbiakban: Áht.)  1992. évi 

XXXVIII. Tv. 120/A. § és 121/A. §, valamint a költségvetési szervek első 

ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) Korm.rendelet alapján saját 

feladatellátásban gondoskodik Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfőkajár, 

Balatonfűzfő, Balatonkenese, Csajág, Felsőörs, Küngös, Litér, Lovas, 

Szentkirályszabadja települések önkormányzata, azok intézményei, 

polgármesteri hivatala, körjegyzősége, önmaga és munkaszervezete belső 

ellenőrzési feladatainak ellátásáról, valamint az érintett önkormányzatok, 

intézményi társulások és a Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési 

szervek felügyeleti jellegű ellenőrzéséről.  

A Társulás a belső ellenőrzési feladatokat külső erőforrás bevonásával 

látja el.” 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2007. szeptember 25. 

 

 

 

 



 

 

 
  114 /2007.(IX.4.) Önk. sz. határozat  

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. január 30-án 

Balatonfűzfő Város Önkormányzatával kötött, 2007. január 1-től határozatlan 

időre szóló Belső ellenőrzési társulási megállapodást 2007. szeptember 30-

án felmondja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2007. szeptember 25. 

 

 

  115 /2007.(IX.4.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 15/2007.(IV.26.)  Önk. sz. 

határozatban foglaltakra hivatkozva 2.358 EFT összegű hitelt vesz fel az 

OTP Bank RT-től utak kátyúzására, ivóvíz-rekonstrukcióra valamint Strand 

II. épület padlás és tetőtér kialakítására. 

 

Alsóörs Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő 

alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet 

saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és 

biztosítja. 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza a 

polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Rt-vel. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 
Határidő: azonnal  

 

  116 /2007.(IX.4.) Önk. sz. határozat  

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alsóörs Fő utca-Endrődi 

és Séd patak közötti szakaszának építését határozza el. 

A 23.883.664 Ft összegű beruházás megvalósításához pályázatot nyújt be a 

KDT Regionális Operatív program „Belterületi utak fejlesztése” című 

felhívásra a KDT Regionális Fejlesztési Tanácshoz. 

A 30 %-os mérték önerőt 7.165.099 Ft-ot a 2008. évi költségvetésben 

biztosítja. 

 

Elkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal  

 

  117 /2007.(IX.4.) Önk. sz. határozat  

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a VOLÁN Zrt részvény-

csomagjának önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos igény-

bejelentésére vonatkozó javaslattal nem kíván élni, azt elutasítja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érdekelteket tájékoztassa. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2007. szeptember 20. 



 
  118 /2007.(IX.4.) Önk. sz. határozat  

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Rómer Pál alsóörsi lakos 

részére a parasztság életéről szóló könyvének megjelentetési költségeihez 

30.000 Ft támogatást biztosit. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás kiutalására intézkedjen. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző  

 

Határidő: 2007. október 31. 

 

 
  119 /2007.(IX.4.) Önk. sz. határozat  

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Veszprém Megye 

Idegenforgalmáért közalapítvány részére 50.000 Ft összegű támogatást 

biztosit. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás kiutalására intézkedjen. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző  

 

Határidő: 2007. október 30. 

 

 

 

 

 
 

  120 /2007.(IX.4.) Önk. sz. határozat  

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Lovas Egyesület részére 

5.000 Ft összegű támogatást biztosít. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás kiutalására intézkedjen. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző  

 

Határidő: 2007. október 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6/2007.(IX.28.) 

 

 

 

 

121 /2007.(IX.28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati intézmények 

költségvetési előirányzatainak 2007. június 30-ig végrehajtott módosítására 

vonatkozó előterjesztését jóváhagyta. 

 

  122 /2007.(IX.28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2007. évi költség-vetés I. 

félévére vonatkozó végrehajtásáról szóló tájékoztatót 

 

                     295.992 E/Ft bevétellel, 

                     295.157 E/Ft kiadással 

                       1.311 E/Ft záró 

 

pénzkészlettel tudomásul veszi.  

 

 

  123 /2007.(IX.28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a számvevői jelentést a 

mellékelt intézkedési tervvel jóváhagyja. 

 

 

 124 /2007.(IX.28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az óvodai konyha 

eszközbeszerzésére benyújtott kimutatás alapján 623.930 Ft+ÁFA összeget 

biztosít. 

Felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Mészáros Károly 

         ÁMK igazgató 

 

Határidő: azonna 

 

 

 

 

 125 /2007.(IX.28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Ars Nova 2003. Kht 

néptánc oktatás megszüntetésével és a néptánc ruhák megvételre való 

felajánlásával kapcsolatosan felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

válaszlevél megírására és a megoldás érdekében történő egyeztetés 

lefolytatására, amelynek eredményét tájékoztatás céljából terjessze a 

képviselőtestület elő. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: képviselőtestület soron következő ülése  

 

 



 

 

  126 /2007.(IX.28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete elhatározza a kistérségi 

könyvtárellátó szolgáltató rendszerhez való csatlakozást és a fenntartá-

sában működő községi könyvtárat a továbbiakban szolgáltató helyként kívánja 

működtetni. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: folyamatos 

 

127/2007.(IX.28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati tulajdonú 

80 hrsz-u 460 m2 alapterületű beépítetlen telek értékesítését határozza el 

Kőkuti Zoltán Balatonalmádi Baross G.u.39. sz. alatti lakos részéré. 

A vételárat 7000 Ft/m2 alapulvételével br. 3.220.000 Ft összegben állapítja 

meg, amelyből 2.220.000 Ft-ot a szerződés megkötésekor, a fennmaradó 

1.000.00 Ft 2008.március 31-ig köteles a vevő megfizetni. 

Az értékesítés feltétele, hogy a vevő köteles saját költségén a tulajdonába 

álló 75 hrsz-u ingatlannal történő telekegyesítés céljából a szükséges 

telekrendezési műszaki munkarészeket elkészíttetni, és azt a szerződéssel 

egyidejűleg benyújtani a Földhivatalnak. 

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és 

felkéri a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2007. október 31.  

 

 

 128 /2007.(IX.28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szentkirályszabadja és 

Felsőörs településekkel partnerségi együttműködésre tesz szándék-

nyilatkozatot, melynek célja településeik fejlesztése érdekében pályázati 

forrás bevonásával integrált turisztikai program megvalósítása.  

A projekt neve: „Tekerj és láss, 3 falu két keréken”. 

A települések képviselői ezen határozattal kötelezettséget vállalnak arra, 

hogy a partnerséget a pályázat benyújtásáig fenntartják, annak elkészíté-

séhez kapcsolattartó személyen keresztül adatot szolgáltatnak.  

Jelen megállapodás pénzbeli kötelezettséget nem jelent. 

 

Felelős: Hebling Zsolt   

         polgármester 

 

Határidő: 2007. október 15. 

 

 

 129 /2007.(IX.28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Dr. Prímász Krisztina 

fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződést határozatlan időre 

meghosszabbítja. 

 

 

 

 



 

 

 

 

  130 /2007.(IX.28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Nyárbúcsúztató rendezvény 

sikeres lebonyolításában közreműködők munkájának elismeréséhez, vendég-

látásához 52.000 Ft összeget biztosít az általános tartalékalapból. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal  

 

 
 

 131 /2007.(IX.28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestület az előző évek gyakorlatának 

megfelelően 2007. évben is megrendezi a Mikulás ünnepséget, valamint a 

nyugdíjasok karácsonyát. 

Az alsóörsi illetékességű és minden alsóörsi általános iskolás gyerekeknek 

(0-14 év) Mikulás csomagot biztosít. 

A 62. életévüket betöltött nőket és férfiakat ünnepségen megvendégeli és 

részükre ajándékcsomagot nyújt. 

A költségek fedezetét biztosítja a rendelkezésre álló segélykeretből. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2006. december 6. 

          2006. december 21. 

 

 

 

 

                              _132 /2007.(IX.28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Mediterrán Kikötő KFT. 

Budapest, Váci u.168/T által az Alsóörs Szerdahelyi dűlőbe 990/73; 995/3 

hrsz. alatt megvalósítandó – a becsatolt elvi építési engedélyezési tervben 

szereplő – vitorláskikötő és hozzá kapcsolódó létesítmények fejlesztési 

programot elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2008. október 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7/2007.(XI.27.) 

 
 133 /2007.(XI.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2007. évi költségvetés 

III. negyedévére vonatkozó – végrehajtásáról szóló – tájékoztatót 

 

                      474.742 E/Ft bevétellel 

                      434.699 E/Ft kiadással 

                       40.043 E/Ft záró pénzkészlettel  

 

tudomásul veszi. 

 

 

_134 /2007.(XI.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kelet-Balatoni Kistérség 

Többcélú Társulás Megállapodás módosítását elfogadja. 

felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződésmódosítás aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2007. december 31. 

 

 

135 /2007.(XI.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kelet-Balatoni Kistérség 

Többcélú Társulás és a Pannónia Kulturális központ között a könyvtári 

feladatellátás tárgyában létrejött szerződést tudomásul veszi. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2007. december 1. 

 

 

_136 /2007.(XI.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kelet-Balatoni Kistérség 

Többcélú Társulással kötött mozgókönyvtári feladatellátása 2008. évi pénz-

eszköz átadásra vonatozó szerződést jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő. 2007. december 31.  

 

 

 

   137 /2007.(XI.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestületez az önkormányzat 2008. évi 

költségvetési koncepcióját az előterjesztés alapján elfogadja. 

 



 

 

 

 

   138 /2007.(XI.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a tartózkodás utáni 

adómértéket egységesen 310 Ft/fő/vendégéjszaka mértékben állapítja meg. 

 

 

 

 139/2007.(XI.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2008. évi Bursa Hungarica    

Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „A” típusú pályázatok elbírá-

lása alapján az alábbi pályázókat támogatásban részesíti, a következő rang-

sor szerint. 

 

    Név:                                Támogatás összege Ft/hó: 

 

         Bernáth Dóra                          2.000 Ft 

         Molnár Miklós                         2.000 Ft 

         Molnár András                         2.000 Ft       

         Both Soma                             2.000 Ft 

         Tímár Előd                            2.000 Ft 

A Képviselőtestület az alábbi pályázatot elutasítja, mivel az nem felel meg 

a pályázati kiírás feltételeinek. 

 

- Fekete-Kertész Ildikó 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a pályázókat értesítse, és a további 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2007. december 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8/2007.(XII.13.) 

 

_133_/2007.(XII.13.) Önk. sz. határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Köztisztviselők 

jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. tv.3O/B § /4/ bekezdésben foglaltak 

szerint címzetes főjegyzői cím adományozását kezdeményezi Lehner Mária 

(Bakonycsernye, l950. X. 19. an. Hegedűs Mária) Alsóörs község jegyzője 

részére. 

 

A ktv.30/B §./1/ bek. a./,b./ pontban meghatározott feltételeket  

 

  a./ 1991.III.1. óta Alsóörs község jegyzője, 

  b./ kiválóan alkalmas minősítést kapott 2007. január l1. 

 

igazolja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy e cím adományozási javaslatot tartalmazó 

határozati javaslatot a Közép-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 

Veszprém Megyei Kirendeltség Vezetőjének küldje meg. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2008. február 4. 

 
134 /2007.(XII.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Szigeti Tibor /sz: Budapest, 

1965.01.20.,an.: Bohnet Matild/ és Bakos Krisztina / sz: Veszprém, 

1979.04.28.,an.: Fehér Erzsébet/ Alsóörs, Kossuth L. u. 17. szám alatti 

lakosok részére a lakáshoz jutási helyi önkormányzati támogatásáról szóló 

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

200.000 Ft. egyszeri, vissza nem térítendő lakáscélú támogatást nyújt, a 

2008. évi költségvetésben betervezett összegből. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: 2008. március 31. 

 

 

_135_/2007.(XII.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Schmidt Miklós           

/sz.: Veszprém, 1979.04.05., an.: Kroknay Zsuzsanna / és  

Schmidt Kinga  /sz.: Karvalits Kinga, Sümeg, 1979.09.05.,  

an.: Horváth Ágnes/ Alsóörs, Szegfű u.19. szám alatti lakosok részére a 

lakáshoz jutási helyi önkormányzati támogatásáról szóló 7/1992.(XII.21.) 

Önk. sz. ill. a 6/2007.(IV.27.) Önk. sz. rendelete alapján 200.000 Ft. 
egyszeri, vissza nem térítendő lakáscélú támo-gatást nyújt, a 2008. évi 

költségvetésben betervezett összegből.  

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: 2008. március 31. 



 
 

136 /2007.(XII.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Németh István és felesége 

lakáscélú támogatási kérelmét napirendről leveszi. 

Felkéri a Településműködtetési Bizottságot, a helyszínen tekintsék meg a 

betervezett munkák jelenlegi állását. 

Az elvégzett munkák ismeretében a kérelemben 2008. I. félévben hozza meg 

döntését.  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: 2008. június 30. 

 
137 /2007.(XII.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Csókás Péter /sz.: Veszprém, 

1986.09.03., an.: Nagy Veronika Klára / Alsóörs, Gárdonyi G. u. 7. szám 

alatti lakos részére a a lakáshoz jutási helyi önkormányzati támogatásáról 

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

alapján 70.000 Ft. egyszeri, vissza nem térítendő lakáscélú támogatást 

nyújt, a 2008. évi költségvetésben betervezett összegből. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Lehner Mária jegyző  

 

Határidő: 2008. március 31. 

 

 

138 /2007.(XII.13.) Önk. sz. határozat 

 
Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Szabó Ferencné  

Alsóörs, Szabadnép u. 2. szám alatti lakos lakáscélú támogatási kérelmét 

nem támogatja, azt elutasítja, mivel kérelmező a módosított 

7/1992.(XII.21.) Önk. sz. rendelet 3. §. /1/ bek. a./-b./-c.,/ pontjaiban 

foglalt feltételeknek nem felel meg. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: 2007. december 31. 

 

 

  
                         _139_/2007.(XII.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Domján Zoltán  

/sz.: Veszprém, 1982.07.06.,an.: Kovács Irén, TAJ száma: 

038 570 386,adóazonosító jele: 8421893505/ részére 2007. november 7-től az 

öregségi nyugdíjminimum 80%-a összegében ápolási díj folyósítását rendeli 

el. 

 

Felkéri polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

           

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: Azonnal 

 



 
 

 

                 _140_/2007.(XII.13.) Önk. sz. határozat 

                  

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kajári Krisztina Alsóörs, 

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

lakásfenntartási támogatás folyósítását rendeli el                   

2007.12.07. napjától egy év időtartamra. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

                  

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Lehner Mária jegyző   

 

Határidő: azonnal                               
                 _141_/2007.(XII.13.) Önk. sz. határozat 

                  

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Gárdonyi Géza és Gorecka 

Katarzyna Alsóörs, May J. u. 39. szám alatti lakosok részére havi 4.800 Ft. 

összegű normatív lakásfenntartási támogatás  folyósítását rendeli el 

2007.12.05. napjától egy év időtartamra. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Lehner Mária jegyző    

 

Határidő: azonnal     

 
  142 /2007.(XII.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat  

2008. évi Belső Ellenőrzési Tervét jóváhagyja 

 

 

 143 /2007.(XII.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Balatonalmádi Szociális 

Alapszolgáltatási Központ költségvetésének módosításához hozzájárul. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: 2008. január 20.  

 

 

 

  144 /2007.(XII.13.)Önk. sz. határozat   

Alsóörs Község önkormányzat Képviselőtestülete a KDOP-2007 (2.1.1) Balatoni 

térség turisztikai vonzerejének növelése címen pályázat keretében a Multi-

funkcionális ökoturisztikai látogatóközpontok kialakítására vonatkozó 

pályázati projektet br. 80 millió Ft teljes összeggel elfogadja és a pályá-

zat benyújtását elhatározza. 

A Képviselőtestület a pályázat előkészítésére, megírására és benyújtására 

vonatozóan az MGM Roznava s.r.o. megbízottat (képviseli: Maus György) 

kötött Megbízási Szerződést jóváhagyja, annak aláírására felhatalmazza a 

polgármestert. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

 

Határidő: 2007. december 15. 



 

 

 

 145 /2007.(XII.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Alsóörs közigazgatási 

területén az alábbi utcanév változtatásokat és új utca elnevezéseket 

hagyja jóvá: 

 

 1./ A 0124/5 hrsz-u (Úttörő utcából a gyermektáborok felé kiinduló) 

     utat Somlyóhegyi útnak nevezi el. 

 

 2./ Az Endrődi Sándor utcából induló 134/3 hrsz-u út Szilvás köz 

     elnevezését megszünteti, egyben a Szilvás lakóparkban kialakult 

     218/20 hrsz-u utat Szilvás köznek nevezi el. 

 

 3./ Az Endrődi Sándor utca és Loki út között kialakuló gyűjtőúthoz  

     a 149/1 hrsz-u területből szükséges 149/29 hrsz-u, 149/5 hrsz-u  

     és 2288 hrsz-u ingatlanokat magába foglaló út területet Merse  

     útnak nevezi el. 

 

 4./ A Séd völgyében a társasházak mögötti területen kialakított,    

     149/42 hrsz-on nyilvántartott utcát Fábián József utcának  

     nevezi el. 

 

 5./ A May János utca nyugati oldalán történt telekalakítás következtében  

     kialakult 

 

 - 827 hrsz-u utat Málnás utcának, 

 - 828/167 hrsz-u utat Kalász utcának 

 - 828/188 hrsz-u utat Hamvas Béla utcának 

 - 828/174 hrsz-u utat Iklódy Szabó János utcának 

 

     nevezi el. 

 

 6./ A Római út alatti területnél kialakult 

 

 - 1035/19 hrsz-u utat Tulipános utcának, 

 - 1678/22 hrsz-u utast Szőlőskert utcának  

 

 nevezi el. 

 

 7./ A Halacs külterületi részen a Balatonalmádiból átnyúló Hóvirág  

     utcát Halacs-Hóvirág utcának nevezi el. 

 

 8./ A Felsőörs közigazgatási területéről induló, az alsóörsi  

     Csere-hegyi Kilátóhoz felvezető 086 hrsz-u utat Halacs-    

     Cserehegyi Kilátó utcának nevezi el. 

 

 9./ Az Alsóörsön kialakult 057 hrsz-u utat Halacs-Erdőalja  

     útnak nevezi el.  

 

10./ A 069 hrsz-u ingatlanon útként használt ingatlant Halacs-Birs  

     köznek nevezi el. 

 

11./ A 068 hrsz-u utat Halacs-Fenyő köznek nevezi el.  

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a jóváhagyott utcanév elnevezésekkel kapcsolatos 

intézkedéseket a nyilvántartáson történő keresztülvezetés, és a házszámozás 

elvégzése érdekében tegye meg. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2007. december 31.  

 



 

 

 

 

146 /2007.(XII.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Általános Rendezési Terv 

felülvizsgálatát és módosítását az előterjesztés 

alapján elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a Megrendelés megadására 

a M.Teampannon KFT-nek.  

A Képviselőtestület felkéri a Településműködtetési Bizottságot a tervezés 

folyamában, a dokumentáció kidolgozásában való részvételre.  

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Nemes István 

         bizottsági tag 

 

Határidő: 2007. december 31. ill. folyamatos 

 
 

  147 /2007.(XII.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Közoktatási esélyegyen-

lőségi programot jóváhagyja. 

 

 

 
 148 /2007.(XII.13.)Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Csiszár Lászlóné alsóörsi 

lakos részére verseskötete megjelentetési költségeihez 30.000 Ft összegű 

támogatást biztosit az általános tartalékalapból. 

 

Felkéri a jegyzőt a támogatás kiutalására intézkedjen. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2007. december 31. 

 

 

  149 /2007.(XII.13.)Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a benyújtott terv szerint 

hozzájárul a Morton Trade BT tulajdonát képező vizicsúzda bővítéséhez. 

A szerkezet kiegészítése nem jár többlet terület igénybevételével, ezért a 

bérleti díj változatlanul hagyásával a használatba vételi engedély 

benyújtása utána jelenleg hatályban lévő bérleti szerződés módosítását 

engedélyezi. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.  

 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2008. január ill. használatbavételi engedély benyújtása 

 

 

 

- 

 



 

 

 

  150 /2007.(XII.13.)Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Domján Tibor strandi 

területfoglalási kérelmét az ülés napirendjéről leveszi annak tárgyalását a 

2008. februári ülésre elnapolja. 

Felkéri az intézményvezetőt és a strandgondnokot, hogy a strand és a 

camping 2007. évi működésének tapasztalatairól, a 2008. évi feladatokról, 

javaslatokról készítsenek írásbeli előterjesztést a képviselőtestületnek. 

 

Felelős: Pandur Ferenc 

         TEMÜSZ vezető 

 

         ifj. Vida Mihály 

         strandgondnok 

 

Határidő: 2008. február havi testületi ülés időpontja  

 

 

 151 /2007.(XII.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul az Alsóörs 

külterületi 0133/3 hrsz alatti „legelő” megjelölésű 88l m2, valamint a 

0133/5 hrsz alatti „kivett közút” megjelölésű 686 m2 területű ingatlanok – 

a 8/258/07 E=9/2007 számú Változási Vázrajz szerint Alsóörs község 

Településrendezési Tervében (Szabályozási Terv) foglaltaknak megfelelően – 

Lovas község külterületéhez történő csatolásához 093/2 hrsz „legelő” és 

093/1 hrsz „kivet közút” megjelölésű ingatlanként az érintett 

önkormányzatok megállapodásának megfelelően. 

 

A képviselőtestület megbízza Dr. Fülöp Gyula ügyvédet az államigaz-gatási 

területrész átcsatolásához szükséges Megállapodás elkészí-tésével. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megállapodást az önkormányzat 

képviseletében eljárva aláírja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 
 152 /2007.(XII.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Észak-Balatoni Térség 

Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 

Tanácsa a Társulási megállapodás X. fejezetének 2. francia bekezdését az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

„jelen szerződés IV. pontjában foglalt, a Társulás feladatának ellátása, a 

KA és az Önkormányzatok számára a saját forrás kiegészítésére biztosított 

valamennyi támogatási forma előírásainak teljesítése érdekében a Társulási 

Tanácsra átruházott valamennyi feladat- és hatáskör. Amennyiben a pályázati 

felhívás alapját képező jogforrás nem teszi lehetővé, hogy a Társulás saját 

maga nyújtsa be pályázatát, úgy a Társulási Tanács Veszprém Megyei Jogú 

Város Önkormányzatát hatalmazza fel arra, hogy nevében eljárjon.” 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 



 

 

 

 

  153 /2007.(XII.13.)Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati tulajdonú 

793 hrsz-u közútként nyilvántartott és használaton kívüli ingatlanból 24 m2 

területet 2 éves időtartamra bérbe ad a szomszédos 792 hrsz-ú ingatlan 

Aurum Port Kft részére.  

A bérleti díjat 1000 FT/m2/év összegben, évi 24.000 Ft-ban állapítja meg. 

 

Felkéri a jegyzőt hogy a döntésről az érintetett értesítse és a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2007. december 31. 

 
 

__154_/2007.(XII.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Dr. Bardóczi Miklós 

háziorvost 25.000 Ft támogatásban részesíti a defibrillátor készülék 

felújítása céljából. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás kiutalására intézkedjen. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: 2008. március 30. 

 

 
 155 /2007.(XII.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Ronyecz Zsolt és 

felesége ajánlata témát napirendről elveszi. 

A döntés meghozatalához szükséges információ beszerzését követően 

azt ismételten napirendre tűzi. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

      polgármester 

 

Határidő: 2008. március 

 

 
156 /2007.(XII.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Karate Egyesület kérelme 

témát napirendről leveszi az írásos kérelem beérkezését követően azt 

ismételten napirendre tűzi. 

 

 
  157 /2007.(XII.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete elkészítteti a 

Településrendezési Terv szerint a Séd patak melletti 15 db és a May J. 

utcában kialakított 36 db ingatlan víz-, szennyvíz- és elektromos energia 

ellátás terveit. A költségeket a számlák beérkezése után az érintettek felé 

tovább számlázza. 



 

A villamos energia ellátás terveit a leadott árajánlat alapján a Kiss és 

Társai Kft-től (8440 Ajka, Pipacs u.4.) rendeli meg. Tervezési díj 650.000 

Ft+ÁFA=780.000 Ft. 

 

A vízellátás és szennyvízelvezetés engedélyezési és kiviteli terve-inek 

elkészítésére a VIZITERV ALBA KFT-vel (8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1.) 

köt szerződést. 

Tervezési díj 1.470.000 Ft+ÁFA= 1.764.000 Ft. 

A költségek fedezete a 2008. évi költségvetésbe betervezendő.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2007. december 31. 

 

 
158 /2007.(XII.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Bakony és 

Balaton Keleti Kapuja helyi közösség non-profit szervezetté történő 

átalakulásából adódó teendőket és a következő döntést hozta: 

 

1./ 112/2007.(IX.4.)  sz. határozatával kinyilvánította,hogy a  

    Bakony és Balaton Keleti Kapuja helyi közösség alapító tagja  

    kíván lenni. Egyben vállalta az ebből eredő kötelezettségek  

    teljesítését. 

 

2./ Bakony és Balaton Keleti Kapuja Leader Egyesület tagságából  

    adódóan költségvetése terhére biztosítja minimálisan a 11.364 Ft   

    tagi hozzájárulást, illetve azt az összeget, amelyet a tagok    

    létszámához igazítottan be kell fizetni. 

 

3./ Hozzájárul ahhoz, hogy a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Leader  

    Egyesület székhelyéül 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. szám  

    kerüljön megnevezésre, illetve bejegyzésre. 

 

4./ Felhatalmazza Hebling Zsolt polgármestert a döntésből adódó  

    feladatok ellátására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: 2008. január 31.  

 

 

159 /2007.(XII.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Mádi Lászlóné Alsóörs, 

Szabadság tér 24. sz. alatti lakos felajánlását mely szerint az alsóörsi 

041/4 hrsz-u 33 ha 1274 m2 térmértékű erdő művelési ágú területből a 

tulajdonát képező 3/2318-a tulajdoni részarányát térítésmentesen 

ajándékozás címén az alsóörsi önkormányzat tulajdonába adja, köszönettel 

elfogadja.  

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2007. december 3l. 


