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1/2009.(II.12.) 

 

1 /2009.(II.12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Balatonalmádi Rendőrkapi-

tányság a község közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatását jóváhagyólag 

tudomásul veszi. 

 

2 /2009.(II.12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Napköziotthonos Óvodában 

igénybevett étkezésekért 2009. március 1. napjától fizetendő térítési díjak 

mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:  

 

             Megnevezés:                      Br. Térítési díj  

                                                (Ft/fő/adag) 

 

             Óvodás gyermek                         320 Ft 

             Iskolai  napközis gyermek              440 Ft 

             Iskolai menza                          290 Ft 

             Alkalmazottak                          460 Ft 

             Nyugdíjas étkezők                      480 Ft 

             Külső étkezők                          540 Ft 

             MKB kéz.utánp.tiz,ebéd,uzsonna         500 Ft 

             MKB kéz.utánp.tiz,ebéd.uzsonna vacsora 690 Ft 

             MKB kézl.utánp. ebéd                   325 Ft 

             Idényjellegű étkezők                   860 Ft 

 

             Szociális ellátottak térítési díja:  

                a mindenkori költségvetési rendelet  

                 mellékletében kerül megállapításra.  

 

Felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Mészáros Károly  

         ÁMK vezető  

 

Határidő: azonnal 

 

3 /2009.(II.12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sportcsarnok és szabadtéri 

sportpálya bérleti díjait 2009. március 1. napjával az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

   Megnevezés                   Br. Bérleti díj 

 

             Sportcsarnok bérleti 

             díja helyi lakos részére         2.500 Ft/óra 

             Sportcsarnok bérleti 

             díja nem helyi lakos részére     4.900 Ft/óra 

             Sportpálya használata 

             (max. 2 óra)                   12.000 Ft/alk. 

             Sportpálya és öltöző 

             épület használata              18.000 Ft/alk. 

 

Felkéri a TEMÜSZ vezetőjét a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Pandur Ferenc  

         TEMÜSZ vezető 

        

Határidő: azonnal 
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4 /2009.(II.12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község önkormányzat Képviselőtestülete a Művelődési Ház bérleti 

díjait 2009. 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/számítógép 

 

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 

5 /2009.(II.12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzata likviditási célra 47.000.000 Ft összegű 1 év 

futamidejű hitelt vesz fel az OTP  Bank Rt-től.   

Alsóörs Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő 

alatt költségvetésbe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját 

bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgár-

mestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank RT-vel. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal  

6 /2009.(II.12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a Balaton Pékség 

Kft (8226 Alsóörs, Endrődi S. u. 26. képviseli Falticska Pál ügyvezető) 

bérleti szerződés módosításához, azzal a feltétellel, hogy a Balaton Pékség 

Kft-nek lejárt határidejű bérleti díj- és adótartozása nem lehet az 

Önkormányzat felé.  

 

A Balaton Pékség Kft-t a Kerek Perec Kft megvásárolja, a Képviselő-testület  

a fenti feltételekkel hozzájárul a 2001. szeptemberében kötött, az Alsóörs 

Endrődi u.26 (519 hrsz.-u ingatlanon) található Faluközpont ABC Áruház 

bérleti szerződésének módosításához, az új bérlő jogutódlás címén a Balaton 

Pékség Kft új tulajdonosa a Kerek Perec Kft.   

A bérleti szerződés módosításának költségei a bérlőt terhelik.    

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Báró Béla jegyző  

 

Határidő: 2009. március 2. 
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7 /2009.(II.12.) Önk. sz. határozat 

 

a.) Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatok 

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

    alapján létrejött Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társu- 

    lás Társulási Megállapodása melléklet szerinti módosítását 2009. január  

    1-től jóváhagyja, 

b.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási  

    megállapodás módosítását – Alsóörs, Balatonfűzfő, Felsőörs, Litér és  

    Szentkirályszabadja önkormányzata társulási megállapodás módosítást  

    jóváhagyó határozata birtokában – aláírja.  

c.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a  Társulási Megálla- 

    podás módosításának - 2009. évi költségvetésre vonatkozó – hatásával a  

    2009. évi költségvetési rendeletben tervezzen.  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester  

   

Határidő: 2009. február 28. 

 

8 /2009.(II.12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szociális és Gyermek-

jóléti Intézményfenntartó Társulás által közösen fenntartott Balatonalmádi 

Szociális Alapszolgáltatási Központ 2008. évi költségvetésének módosítását 

jóváhagyja.  

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

 

Határidő: 2009. február 18. 

 

9 /2009.(II.12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által közösen fenntartott 

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2009. évi költségvetését 

jóváhagyja.  

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

 

Határidő: 2009. február 18. 

 

10 /2009.(II.12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy Martinkovics 

György és Martinkovics József megvásárolják az általuk lakott Alsóörs Liszt 

F. u. 24. sz. 1851/2 hrsz-u 68 m2 alapterületű önkormányzati bérlakást 2.1 

mó Ft-os vételáron, amely összeg megfizetésére 7 évi kamatmentes 

részletfizetést biztosít. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a Liszt F. u. 24.sz. 1851/2 hrsz. ingatlan 

tekintetében az elbirtoklási eljárást indítsa meg. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

 

Határidő: folyamatos 
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11 /2009.(II.12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Vállalkozásfejlesztési és 

Hagyományőrző Közalapítványba Ferenczy Gábor alpolgármestert delegálja az 

elnöki teendők ellátására. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

12 /2009.(II.12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a beszámolót elfogadta.  

Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról szóló rendelettervezetet  

az első félévben napirendre tűzi. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő 2009. június 30. 

 

13 /2009.(II.12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Strand 

sétány 4/A sz. alatti 13. sz. ajándéktárgy üzletkörű pavilonra 2006. szep-

tember 25. napján kötött bérleti szerződését módosítsa jogutódlás címén, az 

üzlet új bérlője a Navaker Kft. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

14 /2009.(II.12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Naszradi Csaba a Navaker KFT 

tulajdonosának a Strand sétány 14/A sz. alatti l3. sz. ajándéktárgy 

üzletkörre vonatkozó profilmódosítási kérelmét nem támogatja.  

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

15 /2009.(II.12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sirály Nyugdíjas Egyesület 

részére 10. jubileumi ünnepségére 50 e Ft összegű támogatást nyújt a 

civilszervezetek támogatása címen betervezett összegből. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 
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         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

16 /2009.(II.12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Vasútállomáson gőzmozdony 

kiállítását anyagi lehetőségeire tekintettel nem támogatja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

17 /2009.(II.12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. évtől csak azoknak a 

helyi civilszervezeteknek nyújt támogatást, melyek a kérelemmel egyidőben a 

testületnek a korábban kapott támogatás felhasználásáról, a szervezet tevé-

kenységéről beszámolnak, valamint bemutatják, hogy a kért támogatást mire 

kívánják felhasználni. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Báró Béla jegyző 

 

Határidő: folyamatos 

 

18 /2009.(II.12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testülete Nagy László bérlő strandi  

vízi eszközök szolgáltatás bérleti díj csökkentési kérelmét 50 % mértékben 

támogatja. 

A 2009. évre meghatározott bérleti díj összege 790.760 Ft+ÁFA,  amely 

naptári évenként az KSH által hivatalosan megállapított inflációs ráta 

mértékével emelhető.   

 

Felelős: Hebling Zsolt   

         polgármester 

 

Határidő: 2009. március 1. 

 

19 /2009.(II.12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község önkormányzat Képviselőtestülete 200 e Ft támogatást nyújt 

Vízhányó Tímea alsóörsi lakos gyógykezeléséhez, a támogatást az általános 

tartalékalapból biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.  

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: 2009. február 27. 
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2/2009.(III.12.)            

       20 /2009.(III.12.) 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 2009. évben a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 80%-a 

összegében a méltányossági ápolási díj továbbfolyósítását rendeli el a 

következő évi felülvizsgálatig.              

Felkéri polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

                  21 /2009.(III.12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza Dr. Horváth Klaudiát 

l85 e Ft+áfa megbízási díjért elkészítse a közbeszerzési szabályzatot  és 

Alsóörs lakóterület fejlesztés ivóvíz- és szennyvízellátás közbeszerzést 

lefolytassa. 

 

                  22 /2009.(III.12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. április 1-i hatállyal 

elfogadja Alsóörs község közbeszerzési szabályzatát. 

 

 

                  23 /2009.(III.12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzési eljárás 

megindítását kezdeményezi az 59 ingatlan közművesítése tárgyában azzal, hogy 

a beruházáshoz az ajánlatok felbontásáig az Alsóörsért Közalapítvány a 

beruházáshoz szükséges anyagi forrást céltámogatás formájában az 

önkormányzat rendelkezésére bocsátja, valamint a DRV Zrt szerződést köt az 

üzemeltetésre vonatkozóan.  

 

                  24 /2009.(III.12.) Önk. sz. határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Közbeszerzési Munkacsoport 

tagjává válassza Kovács Rózsa pénzügyi csoport-vezetőt. 

 

 

                  25 /2009.(III.12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Közbeszerzési Munkacsoport 

tagjává válassza Pandur Ferenc TEMÜSZ intézmény-vezetőt.  

 

 

                  26 /2009.(III.12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Közbeszerzési Munkacsoport 

tagjává válassza Dr. Kölcsei Márton pénzügyi bizottság elnökét.  
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                    27 /2009.(III.12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Közbeszerzési Munkacsoport 

tagjává válassza Vörösmarty Mihály képviselőt.  

 

 

                    28 /2009.(III.12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Bíráló bizottság tagjává 

választja Kovács Rózsa pénzügyi vezetőt. 

 

 

                  29 /2009.(III.12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Bíráló bizottság tagjává 

választja Pandur Ferenc TEMÜSZ intézményvezetőt. 

 

 

                    30 /2009.(III.12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Bíráló bizottság tagjává 

választja Nemes István képviselőt. 

 

 

                    31 /2009.(III.12.) Önk. sz. határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Balatoni 

Hulladékgazdálkodási Rendszerre vonatkozóan a következő határozatokat 

hozza: 

 Elfogadja az üzemeltetési költségek megállapítására vonatkozó 

alapelveket, azokat helyi szabályozásában figyelembe veszi.  

 Meghatalmazza a polgármestert, hogy az üzemeltetési elvekről 

készült kiegészítését a Társulási Megállapodásnak az 

Önkormányzat képviseletében aláírja.  

 Összhangban az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 

Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsának 

43/2008 (XI. 21.) ÉBRSZHK-TT számú határozatával, 

meghatalmazza a Társulás Tanácsát, hogy a hulladékgyűjtésére 

és szállítására vonatkozóan is lefolytassa a közbeszerzési 

eljárást. 

 A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

jelenlegi közszolgáltatói szerződések lejártát követően, a 

Társulás által lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében 

kiválasztott Közszolgáltatóval közszolgáltatói szerződést 

kössön.  

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot haladéktalanul küldje meg a 

Társulat Elnökének. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

Határidő: azonnal  
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                    32 /2009.(III.12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Általános 

Művelődési Központ igazgatói állására az alábbi pályázatot írja ki: 

 

                         

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - 

alapján  

pályázatot hirdet 

Általános Művelődési Központ 

 

igazgató (magasabb vezető)  

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 

 

A vezetői megbízás határozott időre, 2009. augusztus 01-től 2014.július 31-

ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Veszprém megye, 8226 Alsóörs, Endrődi S. u. 22. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és 

törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok 

gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden 

olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy az intézmény belső szabályzata nem 

utal más hatáskörbe. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

 Pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség, 

pedagógus szakvizsga, legalább 5 éves szakmai gyakorlat, büntetlen 

előélet, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

  közoktatás vezetői szakvizsga, 

    sportvezetői gyakorlat  
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program a 

szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, 

hitelesített oklevélmásolat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány, nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a 

pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatban betekintsenek  

A pályázat benyújtásának feltételei: 

A pályázatra rá kell írni: "intézményvezetői pályázat"  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A megalakított bizottság javaslata alapján a Képviselőtestület dönt.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2009. augusztus 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. május 20.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hebling Zsolt 

polgármester nyújt, a 87/447-192 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton, a pályázatnak a Alsóörs Községi Önkormányzat címére 

történő megküldésével (8226 Alsóörs, Ady E.u.7.). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: 213/2009. valamint a munkakör megnevezését: 

intézményvezető.  

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

 

        www.alsors.hu 

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. július 20.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. március 13. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: a pályázatok benyújtási határidejét követő 30. napon belül 
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  33 /2009. (III.12.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Hebling Zsolt 

polgármester előterjesztését a köztisztviselők 2009. évi teljesítmény-köve-

telményeinek alapját képező kiemelt célokról és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiemelt  

    céljait a határozat melléklete szerint  elfogadja. 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri Alsóörs Község Önkormányzata     

    Jegyzőjét, hogy a köztisztviselők 2009. évi egyéni teljesítmény-   

    követelményeit határozza meg.  

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző  

              

Határidő: 2009. április 15. 

 

3.) A Képviselő-testület felkéri Hebling Zsolt polgármestert, hogy a   

   jegyző 2009. évi egyéni teljesítmény-követelményeit az elfogadott  

   kiemelt célok alapján állapítsa meg. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: 2009. április 15. 

 

 34 /2009.(III.12.) Önk. sz. határozata 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az internetes honlapján való 

megjelenésért díj fizetését állapítja meg, illetve térítésmentes hirdetési 

lehetőséget biztosít az alábbiak szerint: 

 

1. Szobakiadóknak térítésmentes abban az esetben, ha a tárgyévet megelőző 
évben napidíj befizetése meghaladta a 15.000.-Ft-ot. Az éves 15.000.-

Ft-ot meg nem haladó befizetés esetén a hirdetés díja bruttó 5.000.-

Ft/év. 

2. Vállalkozók esetében térítésmentes abban az esetben, ha a tárgyévet 
megelőző évben az Alsóörsi Önkormányzat részére az iparűzési 

adóbefizetése meghaladja a 30.000.- Ft-ot. Az éves 30.000.- Ft-ot meg 

nem haladó befizetés esetén a hirdetés díja bruttó 5.000.- Ft/év . 

3. Borosgazdák, őstermelők esetében a honlapon való megjelenés díja 
1.000.- Ft/év. 

4. Mozgó reklám esetében a hirdetési díj bruttó 30.000.- Ft/év. 
 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

     Báró Béla jegyző 

       

 

Határidő: azonnal 

 

 35 /2009.(III.12.) Önk. sz. határozat 
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Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az e határozat mellékletét 

képező közfoglalkoztatási tervben írtakkal egyetért, a 2009. évre vonatkozó 

közfoglalkoztatási tervet elfogadja.  

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Báró Béla jegyző 

          

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 
 

                    36 /2009.(III.12.) Önk. sz. határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testülete a tulajdonában lévő Riviera 

Camping vizesblokkjainak felújítására a leadott árajánlatok alapján vállal-

kozási szerződést köt 

 HIDRO-VEZ Építőipari Bt – Bo 5.114.618.-Ft 

 BOLTOZAT-2002 Kft – Bo 2.588.112.-Ft 

 Vérti Rezső kisiparos – No 297.270.-Ft 

vállalkozásokkal. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 37 /2009.(III.12.) Önk. sz. határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testülete az IPHIS Kft (1211 Budapest 

Gyepsor u. 1.) kérelmére a 11/1997 (X. 17.) rendelet 4. § alapján hozzájárul 

a Községi Strand 9. sz. pavilon bérleti jogának átadásához a becsatolt 

szerződés szerint Navaker KFT - képviseli Naszradi Csaba - részére. 

A bérleti időszak: 2009. március 12. – 2017. december 1. 

 

A 2009. évi bérleti díj: 268.136.-Ft + Áfa 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal. 

 
                    38 /2009.(III.12.) Önk. sz. határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testülete a HÁGÓ Kft és a DESTROYER Bt 

között létrejött szerződést jóváhagyva - a 11/1997. (X. 17.) Önk. Sz. 

rendelet 4. § alapján – hozzájárul a Községi Strand „Keleti Büfé” bérleti 

jog átadá-sához. 

Az új bérlő 2019. december 1-ig a DESTROYER Szolgáltató Bt. (cg: 13-06-

056581, 2315 Szigethalom Táncsics M. u. 41., adószám: 22265104-2-13) 

A bérleti időszak: 2009. március 12 – 2019. december 1. 
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A 2009. évi bérleti díj: 206.883.-Ft + Áfa 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

 

 

 

 
                    39 /2009.(III.12.) Önk. sz. határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testülete Szabó Zoltán bérlő részére a 

11/1997 (X. 17.) Önk. sz. rendelet alapján hozzájárul a Községi Strand II. 

sz. kapunál lévő „Nyugati Büfé” albérletbe adásához a kérelemhez csatolt 

szerződés alapján Al-Mawed Mustafa (8500 Pápa Tavasz u. 8., adósz: 65169355-

2-39) részére.  

 

A 2009. évi bérleti díj: 268.948.-Ft + Áfa = 322.737.-Ft 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal. 

 

40 /2009.(III.12.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Önkormányzatának képviselőtestülete elhatározza, hogy módosítja a 

község Településrendezési Tervét a következő módosítási igények 

tekintetében: 

 
1. SCD (volt Balaton Tourist) területének módosítása, 
1. Vadtelep – tömbjét érintő övezetmódosítás (több funkcionális egység 

elhelyezése érdekében) 

2. 240/1 hrsz-ú területen wellness panzió építésének lehetővé tétele - a 
tulajdonos kérésének megvizsgálása; 

3. Intenzív beépítés lehetővé tétele az Alkotmány utca mentén lévő tömbökben a 
fejlesztési lehetőségek növelése érdekében (Família Vendéglő); 

4. Meglévő zártkerti területek kertes mezőgazdasági területbe történő 
átsorolásának megvizsgálása a törvényi módosulás alapján; 

5. Kultúrház telkén az esetleges önkormányzati fejlesztések kivitelezhetősége 
érdekében az építési hely felülvizsgálata; 

6. A Vadrózsa utca és Mihálkovics sétány kereszteződésében a Séd patak mellett 
lévő teresedés beépítésre szánt területbe történő átsorolhatóságának 

vizsgálata; 

7. A 935 hrsz-ú terület a szomszédos Hétvégi házas üdülőterületbe történő 
átsorolása 

8. A May J. u. melletti részen, az új telekosztásoknál lévő, Lovas felé irányuló 
zsákutca megszüntetése, beépítésre szánt területbe történő átsorolása; 

10.Szerdahelyi-dűlőben lévő önkormányzati telek építési helyeinek     

   felülvizsgálata - a későbbi beépítésre szánt területnövelés     

   esetén, törvény által megkövetelt 10%-os zöldterület  

   kialakítás érdekében 

11. Az Erdei üdülőtábor tulajdonosának fejlesztési elképzeléseinek megvizsgálása 
12. A Kövestető tulajdonosi kéréseinek vizsgálata; 
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13. Szabályozási vonalak felülvizsgálata, törlése több közterület tekintetében, 
illetve közterületi korrekciók vizsgálata tulajdonosi kérések alapján (Nyírfa 

köz, Jegenye köz, Szent István út, May János utca, Római út mente stb.) 

14. Jogszabályi környezet változása alapján (Balaton törvény, OTÉK, OTrT) a terv 
felülvizsgálata 

   15.A 71-es út alatt a Riviéra kemping és a Szerdahelyi dűlő közötti  

       területen a rendezési terv tegye lehetővé az épületek tetőfedését  

       bitumen-zsindellyel. 

 

A képviselő-testület felkéri a tervezőket, hogy a 2009. február 28-ig 

beérkezett további tulajdonosi kéréseket is vizsgálja meg, és szükség 

szerint tegyen javaslatot a helyi építési szabályzat és szabályozási terv 

módosítására. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 41 /2009.(III.12.) Önk. sz. határozat  

 
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szociális és Gyermek-

jóléti Intézményfenntartó Társulás által közösen fenntartott Balatonalmádi 

Szociális Alapszolgáltatási Központ 2008. évi költség-vetésének utolsó módo-

sítását jóváhagyja.  

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: 2009. március 17. 

 

 

3/2009.(IV.21.) 

 

 

 _42_/2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Csordás Attila        

/sz: Veszprém, 1971.09.25., an.: Sütő Katalin/ és Csordásné Tóth Erzsébet 

/sz: Veszprém, 1978.04.21., an.: Hebling Erzsébet/ Alsóörs, Endrődi S. u. 

12. 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. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

         Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2009. augusztus 31. 
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                            ___43__/2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Józsa Balázs /sz: Ajka, 

1978.07.29.,an.: Liszai Erzsébet/ és Józsáné Bősze Eszter /sz: Veszprém, 

1984.08.04., an.: Hamar Eszter/ Alsóörs, Május 1. u. 25. szám alatti lakosok 

részére a lakáshoz jutási helyi önkormányzati támogatásáról szóló 

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

300.000 Ft egyszeri, vissza nem térítendő lakáscélú támogatást nyújt. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

         Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2009. augusztus 31. 

 

 

                               _44_/2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Gerebics Tamás Lajos            

/sz: Veszprém, 1975.07.12., an.: Pálffy Ilona/ és Gerebicsné Jezsó Enikő 

/sz: Zirc, 1976.10.09., an.: Fogl Mária/ Alsóörs, Loki u. 32. szám alatti 

lakosok részére  lakáshoz jutási helyi önkormányzati támogatásáról szóló 

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

100.000 Ft. egyszeri, vissza nem térítendő lakáscélú támogatást nyújt. 

A támogatás kifizetés feltétele a gyermekszoba elkészülte. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

         Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: folyamatos 

 

                            __45_/2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Szántó Balázs /sz: Veszprém, 

1983.12.30.,an.: Temesváry Zsuzsanna/ Alsóörs, Szabadság tér 1. szám alatti 

lakos részére a lakáshoz jutási helyi önkormányzati támogatásáról szóló 

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

200.000 Ft egyszeri, vissza nem térítendő lakáscélú támogatást nyújt. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Báró Béla jegyző  

 

Határidő: 2009. augusztus 31. 

 

46/2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete „Alsóörsért Kitüntetés” 

adományozása napirendet a következő testületi ülésen tárgyalja.    

 

    47 /2009. (IV. 21.) Önk. sz. határozat 
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Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete és az AMW Hotel Alsóörs 

Medical Wellness Hotel Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (1052 

Budapest, Városház u. 16.) a határozat mellékletét képező Együttműködési 

konzorciális szerződést támogatja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

  48 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy 

gondoskodjon az egyszerűsített beszámoló és könyvvizsgálói záradék 

közzétételéről, és a 2008. évi egyszerűsített beszámolót és könyvvizsgálói 

jelentést az Állami Számvevőszékhez küldje meg. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

  49 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a határozat 

mellékletét képező a 2008. évben a Polgármesteri Hivatalnál az Önkormányzat 

felügyelete alá tartozó költségvetési intézményeknél és az önkormányzat 

által alapított gazdasági társaságoknál végzett pénzügyi, gazdasági 

vizsgálatokról szóló éves ellenőrzési jelentést. 

 

  50 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati hatáskörbe 

tartozó gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2008. évi ellátásáról 

szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul vette. 

 

 

  51 /2009. (IV. 21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete e határozat mellékletét 

képező a településre 2009-2013 évekre vonatkozó sportkoncepciót és a 

sportlétesítmény felújítási programot elfogadja. 

 

 

  52 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete, mint a Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás tagja a 2008. évi CV. tv. 44.§./4/ 

bekezdésének megfelelően felülvizsgálta a szociális és gyermekjóléti 

közfeladatai ellátásának módját, kinyilvánítja, hogy a Társulás által 

közösen működtetett Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

költségvetési intézményként és változatlan szervezeti formában - 

intézményfenntartó társulás keretében – való működtetésére 2009. július l-

jét követően, továbbra is szükségesnek tartja. 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot Balatonalmádi város 

polgármesterének küldje meg. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 
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         polgármester 

 

Határidő: 2009. május 15. 

  

 

 

   53 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzata a helyi önkormányzatok társulásairól és együtt-

működéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8.§-a alapján létrejött Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása melléklet 

szerinti módosítását 2009. május 1-től jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodás módosítását 

aláírja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: 2009. május 15.  

 

 

 

 

 

  54 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sirály Nyugdíjas Egyesület 

részére 230.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben civil 

szervezetek támogatására betervezett összegből. 

A támogatási összeg kifizetése 2 egyenlő részletben történik az alábbi 

ütemezés szerint: 

 

I. részlet: július 30-ig, 

II. részlet: október 30-ig. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: július 30. ill. október 30.  

 

 

 55 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgári Nyugdíjas Egyesület 

részére 200.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben civil 

szervezetek támogatására betervezett összegből. 

A támogatási összeg kifizetése 2 egyenlő részletben történik az alábbi 

ütemezés szerint: 

 

I. részlet: július 30-ig, 

II. részlet: október 30-ig. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

cdp://1/99700135.TV/
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Határidő: július 30. ill. október 30.  

 

 

 56 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Vöröskereszt Szervezet 

részére 100.000 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: Báró Bála 

         jegyző 

 

Határidő: július 30. ill. október 30.  

 

 

 

  57 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgárőrség részére 250.000 

Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben civil szervezetek támogatására 

betervezett összegből. 

A támogatási összeg kifizetése 2 egyenlő részletben történik az alábbi 

ütemezés szerint: 

I. részlet: július 30-ig, 

II. részlet: október 30-ig. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: július 30. ill. október 30. 

 

 

 58 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Remény Alkohol-ellenes Klub 

részére 30.000 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: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: július 30. ill. október 30.  

 

 

 59 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 50.000 Ft összegű támogatást 

nyújt a Csipkeműhely részére a költségvetésben egyéb támogatások címen 

betervezett összegből. 
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Felkéri jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2009. december 31.  

 

 

 60 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 50.000 Ft összegű támogatást 

nyújt a Kisboldog-asszony Karitász csoport részére a  költségvetésben egyéb 

támogatások címen betervezett összegből.  

 

Felkéri jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2008. december 30. 

 

 

 

 

  61 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

  

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Katolikus Egyház részére 

2009. 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: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: július 30. ill. 

          október 30. 

 

  62 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község önkormányzat Képviselőtestülete a Református Egyház részére 

2009. 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: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: július 30. 

          október 30. 
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  63 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Dr. Bardóczi Miklós háziorvos 

részére 550.000 Ft összegű támogatást nyújt a költség-vetésben orvosok 

támogatására betervezett összegből. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: folyamatos 

 

 

 64 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az ÖBÖL TV KFT 2009. évi 

Kommunikációs Együttműködési Program megvalósításához, valamint +1 magazin 

műsor elkészítésére 950.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben 

egyéb támogatásokra betervezett összegből.  

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: 2009. október 20.  

 

 

 

 65 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Veszprém TV részére 200.000 

Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben egyéb támogatásra betervezett 

összegből. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: 2009. június 30. 

 

 66 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Málnás község Herec 

Alapítványa rézére 2009. évben 200 EU támogatást nyújt. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2009. szeptember 30.  

 

  67 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Megyei Mentőszervezet 04-s 

alapítvány részére 30.000 Ft összegű támogatást biztosít a költségvetésben 

egyéb támogatások címen betervezett összegből.  
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Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: 2009. szeptember 30. 

 

  68 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Veszprém Megye 

Közoktatásáért Közalapítvány (Veszprém, Megyeház tér 5.) részére 40.000 Ft 

összegű támogatást nyújt a költségvetésben egyéb támogatások címen 

betervezett összegből. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: 2009. szeptember 30. 

 

 

 

  69 /2009.(IV.21.) 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: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: 2009. szeptember 30. 

  

 

 

 70 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kihívás napi rendezvények 

lebonyolításához 55.000 Ft összeget biztosit a költségvetésben egyéb 

támogatásokra betervezett összegből. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 71/2009.(IV.21.) 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: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2009. december 30. 
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  72 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Lovas Egyesület részére 

10.000 Ft összegű támogatást biztosít. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás kiutalására intézkedjen. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző  

 

Határidő: 2009. július 30. 

 

 

 73 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a „Mozdulj Balaton” 2009. évi 

programját, a költségvetésben egyéb támogatásokra betervezett összegből 

70.000 Ft összeggel támogatja. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: 2009. augusztus 15. 

 

  74 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 20.000 Ft összegű támogatást 

nyújt a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére a költségvetésben 

egyéb támogatások címen betervezett összegből. 

Felkéri jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2009. december 31.  

 

 75 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestület CSEMADOK Kalászi Új Hajtás 

Alapszervezete részére a megrendezésre kerülő színházi előadásán résztvevők 

szállását, ellátását biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2009. május 30. 

 

 76 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Balatonfüredi Reformkori 

Hagyományőrzők Társaságát 30.000 Ft összeggel támogatja. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2009. június 30. 
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77 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 25.000 Ft támogatást biztosít 

a költségvetésben egyéb támogatásra betervezett összegből a  Balatonfüred 

Városért Közalapítvány Kuratóriuma részére könyvsorozat kiadásához. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2009. szeptember 30.  

 

 78 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Veszprémben felállítandó 

Marian Kozma emlékműhöz 5.000 Ft összegű támogatást nyújt. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2009. május 30. 

 

 79 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Vakok és Gyengén-látók 

Veszprém Megyei Egyesülete részére 10.000 Ft összegű támogatást nyújt a 

költségvetésben egyéb támogatásokra betervezett összegből.  

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2009. szeptember 30. 

 

 

 80 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Balaton-kutatás céljára 20 

e Ft összegű támogatást nyújt. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2009. augusztus 31. 

 

   81 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község önkormányzat Képviselőtestülete megbízza Dr. Horváth Klaudia 

ügyvédet az élelmiszer-alapanyag beszerzésére lefolytatandó közbeszerzési 

eljárás lebonyolításával 105.000 Ft+ÁFA összegért. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 
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Határidő: 2009. május 31. 

 

 82 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete elviekben egyetért bölcsöde 

építésével, felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy szaktervezővel vegye fel 

a kapcsolatot és annak megvalósításához vázlatos tervet a nyújtsanak be. 

 

   83 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete szakmai bizottságot hoz 

létre, hogy az ÁMK igazgatói munkakörének betöltésére benyújtott 

pályázatokat véleményezze. 

A bizottság tagjai:  

                     Hebling Zsolt polgármester 

                     Dr. Kölcsei Márton tanácsnok 

                     Rásky Mihályné közoktatási szakértő 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: a pályázatok benyújtási határidejét követő 30. napon belül 

 

      

 

   84 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kelet-Balatoni Kistérség 

Többcélú Társulás 2008. évi tevékenységéről és 2009. évi terveiről szóló 

tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

 

 

 

 

 

  85 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Községi Strand 2009. évi 

belépőjegyei és szolgáltatási díjait az alábbiak szerint állapítja meg: 

Megnevezés                                 díj Ft 

 

       Felnőtt napi belépő                            420 Ft 

       50 %-os 16 óra után                            210 Ft 

       Gyermek, nyugdíjas napi belépő                 290 Ft 

       50 %-os 16 óra után                            150 Ft 

       Felnőtt heti bérlet                          2.100 Ft 

       Gyermek, nyugdíjas heti bérlet               1.500 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                             500 Ft 

       Hangos bemondás                                500 Ft 

       Reklám bemondás                       3.500 Ft/3 alkalom 
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       Gyermekeknek a belépőt 4 éves 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   

 

  86 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati tulajdonú és 

üzemeltetésű Camping szolgáltatási árait 2009. évre változatlanul hagyja, 

nem érvényesíti az inflációs korrekciót. 

 

 

 87 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 éves terület bérleti 

szerződést köt a Morton Trade Bt-vel (1031 Budapest Dósa u. 21.) trambulin, 

tájfun asztal, minigolf pálya, 5 db biliárdasztal üzemeltetésére. Az igénybe 

vehető terület a gazdasági udvartól D-i irányban 95 m2. 

 

A bérleti díj összege 2009. évben: 450.000 Ft + Áfa. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza a 

polgármestert a szerződést aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

         Báró Béla   

         jegyző 

 

Határidő: 2009. április 30. 

 

 

 
  88 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Juhász Istvánné (8226 Alsóörs 

Alkotmány u. 1.) kérelmére a 11/1997 (X. 17.) rendelet 4. § alapján 

hozzájárul az Alsóörs Strand sétány 8/A 10. sz. melegkonyhás vendéglátó 

üzlet bérleti jogának átadásához Szőllősi István (8200 Veszprém Ady E. u. 

69. IV/13.) részére. 

A bérleti időszak: 2009. április 1 – 2017. október 31. 

A 2009. évi bérleti díj: 580.961.-Ft + Áfa 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

cdp://1/99200074.TV/
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  89 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kozitsné Decsi Valéria (8226 

Alsóörs May J. u. 79.) kérelmére a 11/1997 (X. 17.) rendelet 4. § alapján 

hozzájárul az Alsóörs Strand sétány 6/A. sz. melegkonyhás büfé bérleti 

jogának átadásához Mohos Attila (8230 Balatonfüred Szivárvány u. 30.) 

részére. 

A bérleti időszak: 2009. április 8. – 2017. október 31. 

A 2009. évi bérleti díj: 566.065.-Ft + Áfa 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 
 90 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község önkormányzat Képviselőtestülete fejlesztési alapot hoz létre, 

a bérleti jogok eladásából befolyt összegek ezirányú felhasználására. 

 
 91 /2009.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2009. évi szezonra bérleti 

szerződést köt a községi strand 3. sz. pavilonjára Bányai Lajos vállalkozó, 

Balatonszőllősi lakossal. 

 

2009. évre megváltási díj: 320.000 Ft+ÁFA 

 

A bérleti díj 2009. évi összege: 268.136 Ft +ÁFA 

 

Felkéri a jegyzőt a szerződés előkészítésére, a polgármestert pedig annak 

aláírására. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

  92 /2009. (IV. 21.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium 2009/7. sz. pályázatán részt vesz és felhatalmazza Balatonfüred 

város önkormányzatát a pályázat benyújtására. 

1. A konzorcionális szerződést jóváhagyja és a szükséges önrészt, 
376.860.- Ft-ot biztosítja. 

2. 1 havi támogatást, mely 523.416 Ft előfinanszíroz a Probio ZRt 
részére. Az utolsó havi elszámolást követően a támogatás jóváírásakor 

a Probio ZRt ezt visszautalja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 
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Határidő: azonnal. 

 

 

 93 /2009. (IV. 21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sportpálya és a 

sportcsarnok környezetének fűnyírására önjáró, fűgyűjtős traktor 

beszerzésére az általános tartalékalapból 600 ezer Ft összeget biztosít 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

  94 /2009. (IV. 21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Strand pavilonsor 12. sz. 

bérlő - Ferencsik János - kérelmét nem támogatja a bérleti díj elengedésére 

ill. felújítás költségeihez történő hozzájárulás vonatkozásában.  

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/2009.(V.7.) Közmeghallgatás 

 

95 /2009.(V.7.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testülete Horváth és Társa BT (8175 

Balatonfűzfő, Lotz K.u.4.) képviseli: Czeglédiné Horváth Gabriella Hedvig BT 

(1211 Budapest Gyepsor u. 1.) kérelmére a 11/1997 (X. 17.) rendelet 4. § 

alapján hozzájárul a Községi Strand 14. sz. pavilon bérleti jogának 

átadásához, lágyfagylalt árusításához nem járul hozzá. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  
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         jegyző 

 

Határidő: azonnal. 

 

96 /2009.(V.7.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Plakát MésJ BT 

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

Cukrászda” elnevezésű üzlet albérletbe adásához MEGA-BUSINESS KFT (8200 

Veszprém Sáfrány u. 4/a) részére a 11/l997.(X.17.) Önk. sz. rendelete 6.§-

ában foglalt feltételekkel. 

Az albérletbe adás 2 évre, 2009-2010. évekre történik.  

A 2009-ban fizetendő emelt összegű bérleti díj 205.600 +ÁFA Ft. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

97 /2009.(V.7.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Plakát M és J BT strandon 

levő üzlete vonatkozásában a többlet-terület igényre irányuló kérelmét nem 

támogatja. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

98 /2009.(V.7.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 11/1997 (X. 17.) Önk. sz. 

rendelet alapján hozzájárul, hogy a Balaton Pékség KFT 2 évre albérletbe 

adja az Önkormányzat tulajdonát képező Faluközpont ÁBC-t a Csemege KFT 

(szh.: 8226 Alsóörs, Endrődi S. u. 26., adósz. 13981185-2-43, cégjegyzék 

száma: Cg.01-09-883033 képviseli Falticska Pál ügyvezető) részére, 

amennyiben a bérlő a fenti rendelet előírásainak megfelel.  

 

A 2009. évi bérleti díj: 2.689.474 Ft+ÁFA 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

5/2009.(V.21.) 

 

 

_99_/2009.(V.21.)  Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az „Alsóörs lakóterület 

fejlesztése, vízellátása és szennyvízelvezetési munkálatok elvégzése” 

kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról 

az alábbi határozatot hozza:  
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1./ A 2009. május 20-án kelt Bíráló Bizottsági szakvéleményben foglaltakat  

    figyelembe véve „Alsóörs lakóterület fejlesztése,vízellátása és szenny- 

    vízellátása és szennyvízelvezetési munkálatok elvégzése” tárgyú közbe-  

    szerzési eljárásban nyertes ajánlattevőként a Mór-S Kft (8174 Balaton- 

    kenese,Fő u.36.) nettó 22.563.164 Ft ajánlati összeggel választotta ki.  

 

2./ A második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőként a  

    Folyondár 2008 Kft.(8227 Felsőörs, Fenyves u.4.) nettó  

    29.125.870. Ft összeggel jelölte meg.  

 

3./ A BÉR-GÉP-SZER Kft. 8229 Paloznak Tó u. 20 ajánlatát a Kbt. 88. § (1)  

    bekezdés f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította 

 

4./ Felkéri a Közbeszerzési Munkacsoport Vezetőjét, hogy az eljárás ered- 

    ményéről szóló tájékoztatót (összegzést) a közbeszerzési szabályzat 3. 

    pontjának megfelelően küldje meg az ajánlattevők részére. 

 

    Felelős: Báró Béla jegyző 

       Közbeszerzési munkacsoport vezetője 

 

    Határidő: az ajánlati felhívásban foglaltak szerint  

 

5./ Felhatalmazta a Polgármestert, hogy közbeszerzési eljárásban az 1)pont- 

    ban kiválasztott nyertes ajánlattevővel – annak visszalépése esetén 2)  

    pontban meghatározott második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlat-  

    tevővel – a szerződést kösse meg. 

 

     Felelős: Hebling Zsolt  

              polgármester  

 

              Báró Béla jegyző 

        Közbeszerzési munkacsoport vezetője 

 

    Határidő: 2009. május 25. 

 

                   100 /2009.(V.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzata, mint a Kbt. 22. §. /1/ bekezdés d./ pontja 

alapján minősülő ajánlatkérő, a Kbt. 3. részében foglalt szabályok szerint, 

a Kbt. 249. §. /1/ bekezdése alapján ajánlat-tételi felhívás 

megjelentetésével megindítja a nemzeti értékhatárát elérő általános, 

egyszerű típusú közbeszerzéséi eljárást, melynek tárgya: Alsóörsi Napközi 

Otthonos Óvoda élelmiszer-beszerzése.  

 

 

                   101 /2009.(V.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Közbeszerzési Munkacsoport 

tagjává választja Dr. Kölcsei Márton költségvetési-pénzügyi bizottság 

elnökét.  

 

 

                   102 /2009.(V.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Közbeszerzési Munkacsoport 

tagjává választja Mészáros Károly intézményvezetőt. 

 

 

             103 /2009.(V.21.) Önk. sz. határozat 
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Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Közbeszerzési Munkacsoport 

tagjává választja Csiszárné Huszár Judit óvodavezetőt. 

 

 

                   104 /2009.(V.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Bíráló bizottság tagjává 

választja Dr. Kölcsei Márton költségvetési-pénzügyi bizottság elnökét.  

 

 

                105 /2009.(V.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Bíráló bizottság tagjává 

választja Mészáros Károly intézményvezetőt. 

 

 

                   106 /2009.(V.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Bíráló bizottság tagjává 

választja Csiszárné Huszár Judit óvodavezetőt. 

 

 

 

6/2009.(V.28.) 

 

 

107 /2009.(V.28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község önkormányzat Képviselőtestülete a Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Szociális Alapszolgáltatási 

Központ 2008. évi beszámolóját az 1-2. sz. melléklet alapján jóváhagyja. 

 

 

 108 /2009.(V.28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a KBT módosított Társulási 

Megállapodását jóváhagyja.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

109 /2009. (V. 28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati intézmények 

költségvetési előirányzatainak 2009. április 30-ig végrehajtott módosítására 

vonatkozó előterjesztését jóváhagyta. 

 

 

 

 110 /2009. (V. 28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal 

Alapító Okiratát 2009. július 1-vel a melléklet szerint jóváhagyja. 
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Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal   

 

 111 /2009. (V. 28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Általános Művelődési 

Központ Alapító Okiratát 2009. július 1-vel a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal   

 

 112 /2009. (V. 28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Településműködtetési és 

Községgazdálkodási Szervezet Alapító Okiratát 2009. július 1-vel a melléklet 

szerint jóváhagyja. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Báró Béla 

        jegyző 

 

Határidő: azonnal   

 

113/2009. (V. 28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testülete a Közép-dunántúli Regionális 

Fejlesztési Tanács által meghirdetett, a decentralizált helyi önkormányzati 

támogatási programok előirányzataiból az önkormányzat fejlesztéseihez 

nyújtható CÉDE támogatásra pályázatot nyújt be. 

 

A pályázat célja: Alsóörs község önkormányzati tulajdonú köztemetőben 

ravatalozó építése. 

A fejlesztés megvalósulási helye: Alsóörs 0125.hrsz-ú köztemető. 

A fejlesztés bruttó költsége: 10.875.000.-Ft.  

A pályázati díj: 179.638.-Ft. 

Az elszámolható költség: 11.054.638.-Ft 

 

A saját forrás összege: 3.869.123.-Ft, melyet a 2009. évi költségvetés 

terhére biztosítja. 
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A Képviselő testület a pályázati felhívás előírásait magára nézve kötelezően 

elismeri. 

A Testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció 

összeállítására, aláírására és benyújtására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: 2009. június 2. 

 

 

 114 /2009. (V. 28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16 fős bölcsödei hely 

kialakítására bizottságot hoz létre melynek feladata egyeztetések 

lefolytatása a tervezési ajánlatokat benyújtókkal.   

 

A bizottság tagjai: 

                       Dr. Bardóczi Miklós 

                       Decsi László 

                       Dr. Kölcsei Márton 

                       Nemes István 

                       Mészáros Károly 

                       Csiszárné Huszár Judit 

                       Pandur Ferenc 

 

 

 

 115 /2009. (V. 28.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a Balaton 

Fejlesztési Tanács „Családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatása” 

című felhívására a strandon gyermekpagony létesítése, animációs 

foglalkozások szervezése, sportnap rendezése továbbá a strandon és a 

kempingben játszótéri elemek telepítése tárgyában. 

 

A pályázat összköltsége nettó 7.300 e Ft, melyhez a szükséges önrészt 

nettó 4.300 e Ft a 2009. évi költségvetésben biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert a pályázat összeállítására és benyújtására 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2009. június 22. 

 

 116 /2009. (V. 28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a Balaton 

Fejlesztési Tanács „A Balaton kiemelt üdülőkörzetben 2009-ben megvalósuló 

kiemelt rendezvények támogatása” című felhívására az augusztus hónapban 

tervezett rendezvények támogatására.  

 

A pályázat összköltsége 6.104.950 Ft, melyhez a szükséges önrészt 

3.104.950 Ft a 2009. évi költségvetésben biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert a pályázat összeállítására és benyújtására 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2009. június 22.  
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 117 /2009. (V. 28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a kempingbe telepítendő 

napkollektorok beszerzéséhez további árajánlatok bekérését tartja szük- 

ségesnek, ezért a KEOP pályázatot egyenlőre nem nyújtja be. 

 

 

Felelős: Pandur Ferenc  

         intézményvezető 

 

Határidő: folyamatos 

 

 118 /2009. (V. 28.) Önk. sz. határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testülete közös megegyezéssel 

hozzájárul a Lapker Zrt (1097 Budapest Táblás u. 32.) községi strandon 

üzemeltetett hírlapüzlet bérleti szerződésének megszüntetéséhez. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: 2009. június 15. 

 

 119 /2009. (V. 28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a „Kis Piros” étterem bérlő-

jének tetőterasz oldalainak zárhatóvá tételét elvben támogatja, a megoldásra 

költségvetéssel alátámasztott konkrét ajánlatot kér. 

 

A terasz tetőszerkezetének átalakítására kéri a bérlőt, hogy szakembertől 

műszaki javaslatot hozzon és azt költségvetéssel együtt nyújtsa be. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2009. június 30.  

 

 120 /2009. (V. 28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete bérbeadja az alsóörsi strand 

nyugati részén lévő 42 m2-es büfé-pizzéria-söröző profilú üzletet 2021. 

május 28-ig a Vitorlás 2005 KFT(8230 Balatonfüred Noszlopy G. u. 16. 

(képviseli: Tóth Péter) részére.  

Bérleti jog hossza: 13 év (2009-től) 

Egyszeri bérleti jog megváltási összeg: 4.956 e Ft+ÁFA 

Fizetési határidő: I.   részlet 2009.06.30.   35 % 

                   II.  részlet 2010.08.30.   35 % 

                   III. részlet 2011.08.30.   30 %. 

 

Éves bérleti díj: 284 e Ft+ÁFA+évenkénti inflációs emelés. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 
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Határidő: azonnal 

 

 

 

 121 /2009. (V. 28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestület Dr. Prímász Krisztina a 

vállalkozó fogszak-orvos részére 150.000 Ft összegű támogatást nyújt a 

költség-vetésben orvosok támogatására betervezett összegből. 

 

Felkéri jegyzőt a szükség intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: 2009. december 30. 

 

 122 /2009. (V. 28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Lovas Község Önkormányzata 

részére a 2009. 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: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal  

 

 123 /2009. (V. 28.) 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: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2009. július 30. 

 

 

124 /2009. (V. 28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község önkormányzat képviselő-testülete a Vállalkozásfejlesztési és 

Hagyományőrző Közalapítvány beszámolóját jóváhagyólag tudomásul veszi.  

 

 

125 /2009. (V. 28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község közigazgatási 

területén a 266/1 hrsz-u területet Nyírfa köz-re nevezi el. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 
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Határidő: 2009. július 1. 

 

 

 

 126 /2009. (V. 28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község közigazgatási 

területén a 8-9 hrsz-u területet Kálvin-lépcső elnevezéssel hagyja jóvá. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: 2009. július 1. 

 

127 /2009. (V. 28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Boltozat 2002 KFT kérelmére 

hozzájárult Alsóörs Endrődi S. u. 24/a. sz. alatti üzlet-helyiség 

profiljának vendéglátóipari célra történő módosításához. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2009. július 1. 

 

 128 /2009. (V. 28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy az Ifjúsági 

Klub Alsóörs nevét, címerét és a Törökház grafikus képét használja. 

               

 

 129 /2009. (V. 28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testülete a település hírnevének 

öregbítéséért, a települések kapcsolatainak kiépítéséért, kultúrájuk 

megismertetéséért, ápolásáért tevékenysége elismeréseként „Alsóörsért” 

kitüntető címet adományoz Major János Kalász község nyugalmazott 

polgármesterének. 

A felmerülő költségeket az általános tartalékalapból biztosítja. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

130 /2009. (V. 28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testülete a település hírnevének 

öregbítéséért, a települések kapcsolatainak kiépítéséért, kultúrájuk 

megismertetéséért, ápolásáért tevékenysége elismeréseként „Alsóörsért” 

kitüntető címet adományoz Kovács Attila Málnás község iskola igazgatójának. 

A felmerülő költségeket az általános tartalékalapból biztosítja. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 
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Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 131 /2009. (V. 28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szoboszlay Sándor színművész 

részére „Alsóörsért” kitüntetés adományázását nem támogatja. 

 

 

7/2009.(VI.8.) 

 

132 /2009.(VI.8.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a folyó szabályozási terv 

módosításánál kezdeményezi az 519/1, 2, 3, hrsz-u ingatlanok által alkotott 

tömb (jelenleg LF 4 övezet) LF 3 övezetbe való átsorolását (a község 

központban található óvoda bővítése miatt). 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

  133 /2009.(VI.8.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a FÜZFŐ-TERV 

Építész Iroda KFT-t (Balatonfüzfő, Nike-körút 2.) a bölcsödei csoport 

kialakítására építési engedélyezés benyújtásához tervdokumentáció 

készítésére 580 e Ft+ÁFA díjért, melyet az általános tartalékalapból 

biztosit. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal    

 

 

 

 8/2009.(VI.30.) 

 

 134 /2009.(VI.30.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁMK igazgatóját titkos 

szavazással választja meg.  

 

 

 

 135 /2009.(VI.30.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló módosított 1990. évi LXV tv. 9.§./4/ bek-ben biztosított jogkörében 
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eljárva az Általános Művelődési Központ közoktatási intézménye vezetői 

feladatainak ellátásával 5 éves határozott idő-tartamra megbízza Mészáros 

Károly Balatonfüred Vitorlás utca 28.sz. alatti lakost. 

Az intézményvezetői megbízás 2009. augusztus 1-től 2014. július 31-ig szól 

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

beosztásnak minősül. 

 

A képviselő-testület az intézményvezető  

              alapilletményét                 193.000 Ft 

              további szakképzettség elis- 

              merése Kjt.66.§.(2-3)bek. 8 %    15.440 Ft 

              vezetői pótlékát    300 %-ban    60.000 Ft 

 

              összes illetményét              268.400 Ft 

 

állapítja meg. 

 

Felkéri a polgármestert a kinevezési okirat elkészítésével és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2009. július 31.  

 

 

 136 /2009. (VI. 30.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 2009. július 1-vel a melléklet 

szerint jóváhagyja. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal   

 

 

 

 

 137 /2009. (VI. 30.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési 

Központ egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 2009. július 1-vel a 

melléklet szerint jóváhagyja. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal   
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 138 /2009. (VI. 30.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Településműködtetési és 

Községgazdálkodási Szervezet egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 

2009. július 1-vel a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal   

 

 139 /2009. (VI. 30.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőt-testülete munkacsoportot hoz létre a 

KDKVI Balatoni Vízügyi Kirendeltsége kérelmében jelzett területek megszün-

tetésére vonatkozóan felkéri a Településműködtetési Bizottság vezetőjét  

készítsenek a soron következő ülésre javaslatot. 

A munkacsoport tagjai: 

             Településműködtetési Bizottság, 

             Hebling Zsolt polgármester 

             Báró Béla jegyző 

 

 140 /2009. (VI. 30.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Horváth 

Klaudiát 150 e Ft+ÁFA megbízási díjért Alsóörs község ravatalozó építésére 

kiírandó közbeszerzési eljárásban való közreműködésre. 

 

 141 /2009.(VI.30.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község önkormányzat Képviselő-testülete a Plakát M és J BT kérelmét 

a profilbővítésre vonatozóan nem támogatja. 

 

 

 142 /2009.(VI.30.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatontourist ajánlatával 

a Riviéra Kemping használatára vonatkozóan nem kíván élni. 

 

 143 /2009.(VI.30.) Önk. sz. határozat 

 

1. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Balatonvilágos község a balatonalmádi központú kistérségi orvosi ügyeleti 

ellátáshoz csatlakozzon.  

2. Alsóörs Község Önkormányzata a központi orvosi ügyelet közös szervezésére 
2008. március 1-i határnappal, határozatlan időre - Alsóörs, Balatonfő-

kajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Csajág, Felsőörs, Küngös, Litér, 

Szent-királyszabadja és Királyszentistván települések önkormányzatával - 

kötött megállapodás módosítását és egységes szerkezetű megállapodását 

jóváhagyja 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására.  
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Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2009. július 1.  

 

 

 144 /2009.(VI.30.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás 2008. évi működésének pénzügyi elszámolását, 

költségvetés módosítását Alsóörs településre vonatkozóan 376 e Ft 

visszautalásával tudomásul veszi. 

 

 145 /2009.(VI.30.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális 

Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének módosítását 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 146 /2009.(VI.30.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Strand pavilon-soron lévő 

„Tizenhetes” KFT által bérelt étterem tetőjavítását a benyújtott 140 e Ft 

nettó összeg 50 %-a erejéig a tartalékalapból biztosítja. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 147 /2009.(VI.30.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 100 e Ft összeggel támogatja 

a református hittantábor költségeit. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

9/2009.(VIII.6.) 
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148/2009.(VIII.06.)  Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Pál Attilát 

a KDOP-2009-2.1.1.D-A Balatoni térség turisztikai vonzerejének 

növelése c. pályázati kiírásra a benyújtandó dokumentációt 

elkészítésével maximum 250 e Ft díjért, melyet a dologi kiadások 

terhére költségvetésében biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

149/2009.(VIII.06.)  Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testülete a KDOP-2009-5.2.2.B 

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infra-

strukturális fejlesztése c. – óvodabővítés bölcsödei csoporttal – 

kiírt pályázatra elfogadja Pál Attila ajánlatát megvalósíthatósági 

tanulmányterv elkészítésére, melyhez 150 e Ft+áfa összeget biztosít a 

tartalékalap terhére. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

 

150/2009.(VIII.06.)  Önk. sz. határozat 

 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni, és 

elviekben egyetért a Riviéra Turisztikai Egyesület által beadandó TDM 

pályázattal. 
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151/2009.(VIII.06.)  Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a KÉ 13531/2009 sz. „Élelmiszer beszerzés az 

Általános Művelődési Központ részére” tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

meghozataláról az alábbi határozatot hozza:  

 

1./ A 2009. augusztus 5-én kelt Bíráló Bizottsági szakvéleményben foglaltakat figyelembe véve   

    „Élelmiszer beszerzés az Általános Művelődési Központ részére” tárgyú általános egyszerű  

    közbeszerzési eljárás 1. részében (Pékárú) nyertes ajánlattevőként a PÓLUS- COOP Zrt.  

   8400 Ajka, Szabadság tér 7. 

 Ajánlati ár nettó Árstabilitás időtartama 

/hónap/ 

Előírtnál hosszabb 

fizetési idő vállalása 

/nap/ 

1. rész 571.990.- Ft.                7                  46 

 

    ajánlattal választotta ki.  

 

 

2./ Felkéri a Közbeszerzési Munkacsoport Vezetőjét, hogy az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót  

    (összegzést) a közbeszerzési szabályzat 3. pontjának megfelelően küldje meg az ajánlattevők  

     részére. 

 

     Felelős : Közbeszerzési Munkacsoport Vezetője 

     Határidő:  az ajánlati felhívásban foglaltak szerint  

 

3./ Felhatalmazta a Polgármestert, hogy közbeszerzési eljárásban az 1) pontban kiválasztott nyertes  

     ajánlattevővel a szerződést kösse meg. 

 

     Felelős : Polgármester  

             Közbeszerzési munkacsoport vezetője 

    Határidő: 2009.augusztus 10. 

 

 

 

 

152/2009.(VIII.06.)  Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a KÉ 13531/2009 sz. „Élelmiszer beszerzés az 

Általános Művelődési Központ részére” tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

meghozataláról az alábbi határozatot hozza:  

 

1./ A 2009. augusztus 5-én kelt Bíráló Bizottsági szakvéleményben foglaltakat figyelembe véve   

    „Élelmiszerbeszerzés az Általános Művelődési Központ részére” tárgyú általános egyszerű       

     közbeszerzési eljárás 2. részében (Szárazáru) nyertes ajánlattevőként a Szabó Kereskedelmi Kft.        

    8600 Siófok, Marosi u. 2. 

 Ajánlati ár nettó Árstabilitás időtartama 

/hónap/ 

Előírtnál hosszabb 

fizetési idő vállalása 

/nap/ 

2. rész 2.396.095.- Ft.                12                  46 

 

     ajánlattal választotta ki.  
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2./ Felkéri a Közbeszerzési Munkacsoport Vezetőjét, hogy az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót  

    (összegzést) a közbeszerzési szabályzat 3. pontjának megfelelően küldje meg az ajánlattevők  

     részére. 

 

     Felelős : Közbeszerzési Munkacsoport Vezetője 

     Határidő:  az ajánlati felhívásban foglaltak szerint  

 

3./ Felhatalmazta a Polgármestert, hogy közbeszerzési eljárásban az 1) pontban kiválasztott nyertes  

     ajánlattevővel a szerződést kösse meg. 

 

     Felelős : Polgármester  

             Közbeszerzési munkacsoport vezetője 

    Határidő: 2009.augusztus 10. 
 

 

153/2009.(VIII.06.)  Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a KÉ 13531/2009 sz. „Élelmiszer beszerzés az 

Általános Művelődési Központ részére” tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

meghozataláról az alábbi határozatot hozza:  

 

Mivel ajánlat a 3. sz. részre (zöldség, gyümölcs) nem érkezett Alsóörs Község Önkormányzat 

hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást ír ki. 
 

Felelős :  Közbeszerzési Munkacsoport Vezetője 

Határidő: Azonnal 

 

 

154/2009.(VIII.06.)  Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a KÉ 13531/2009 sz. „Élelmiszer beszerzés az 

Általános Művelődési Központ részére” tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

meghozataláról az alábbi határozatot hozza:  

 

1./ A 2009. augusztus 5-én kelt Bíráló Bizottsági szakvéleményben foglaltakat figyelembe véve   

    „Élelmiszer beszerzés az Általános Művelődési Központ részére” tárgyú általános egyszerű      

    közbeszerzési eljárás 4. részében (tej, tejtermék) nyertes ajánlattevőként a Halker Kft.  

    8630 Balatonboglár, Klapka u. 14. 

 

 Ajánlati ár nettó Árstabilitás időtartama 

/hónap/ 

Előírtnál hosszabb 

fizetési idő vállalása 

/nap/ 

4. rész     1.881.980,- Ft.                12              60 

 

       ajánlattal választotta ki.  

2./ A Send-ex 2000 kft. ajánlatát a Kbt. 88 §.(1)bekezdés d. pontja alapján érvénytelennek        

     nyilvánította.   

 

3./ A PRIBOMEAT Kft.. ajánlatát a Kbt. 88 §.(1)bekezdés f. pontja alapján érvénytelennek  

     nyilvánította.   

 

4./ Felkéri a Közbeszerzési Munkacsoport Vezetőjét, hogy az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót  

    (összegzést) a közbeszerzési szabályzat 3. pontjának megfelelően küldje meg az ajánlattevők  
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     részére. 

 

     Felelős : Közbeszerzési Munkacsoport Vezetője 

     Határidő:  az ajánlati felhívásban foglaltak szerint  

 

5./ Felhatalmazta a Polgármestert, hogy közbeszerzési eljárásban az 1) pontban kiválasztott nyertes  

     ajánlattevővel a szerződést kösse meg. 

 

     Felelős : Polgármester  

             Közbeszerzési munkacsoport vezetője 

    Határidő: 2009.augusztus 10. 
 

 

155/2009.(VIII.06.)  Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a KÉ 13531/2009 sz. „Élelmiszer beszerzés az 

Általános Művelődési Központ részére” tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

meghozataláról az alábbi határozatot hozza:  

 

1./ A 2009. augusztus 5-én kelt Bíráló Bizottsági szakvéleményben foglaltakat figyelembe véve   

    „Élelmiszer beszerzés az Általános Művelődési Központ részére” tárgyú általános egyszerű     

     közbeszerzési eljárás 5. részében (sertéshús, baromfihús) nyertes ajánlattevőként a BRADIMPEX  

      Kft. 8230 Balatonfüred, Illyés Gy. u. 6 

 Ajánlati ár nettó Árstabilitás időtartama 

/hónap/ 

Előírtnál hosszabb 

fizetési idő vállalása 

/nap/ 

5. rész    1.885.350,.- Ft.                6                  30 

 

      ajánlattal választotta ki.  

 

2./ A Send-ex 2000 kft. ajánlatát a Kbt. 88 §.(1)bekezdés d pontja alapján érvénytelennek     

     nyilvánította.   

 

3./ Felkéri a Közbeszerzési Munkacsoport Vezetőjét, hogy az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót  

    (összegzést) a közbeszerzési szabályzat 3. pontjának megfelelően küldje meg az ajánlattevők  

     részére. 

 

     Felelős : Közbeszerzési Munkacsoport Vezetője 

     Határidő:  az ajánlati felhívásban foglaltak szerint  

 

4./ Felhatalmazta a Polgármestert, hogy közbeszerzési eljárásban az 1) pontban kiválasztott nyertes  

     ajánlattevővel a szerződést kösse meg. 

 

     Felelős : Polgármester  

             Közbeszerzési munkacsoport vezetője 

    Határidő: 2009.augusztus 10. 

 

 

 

156/2009.(VIII.06.)  Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a KÉ 13531/2009 sz. „Élelmiszer beszerzés az 

Általános Művelődési Központ részére” tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

meghozataláról az alábbi határozatot hozza:  
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1./ A 2009. augusztus 5-én kelt Bíráló Bizottsági szakvéleményben foglaltakat figyelembe véve   

    „Élelmiszer beszerzés az Általános Művelődési Központ részére” tárgyú általános egyszerű      

     közbeszerzési eljárás 6. részében (felvágottak, húskészítmények) nyertes ajánlattevőként a  

      Halker Kft. 8630 Balatonboglár, Klapka u. 14. 

 

 Ajánlati ár nettó Árstabilitás időtartama 

/hónap/ 

Előírtnál hosszabb 

fizetési idő vállalása 

/nap/ 

6. rész    554.930,- Ft.                12                  60 

 

        ajánlattal választotta ki.  

 

3./ A Send-ex 2000 kft. ajánlatát a Kbt. 88 §.(1) bekezdés d pontja alapján érvénytelennek     

     nyilvánította.   

 

4./ A PRIBOMEAT kft. ajánlatát a Kbt. 88 §.(1) bekezdés f pontja alapján érvénytelennek  

     nyilvánította.   

 

5./ A Csemege kft. ajánlatát a Kbt. 88 §.(1) bekezdés f pontja alapján érvénytelennek nyilvánította.   

 

6./ A második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőként a Bradimpex kft-t   

 Ajánlati ár nettó Árstabilitás időtartama 

/hónap/ 

Előírtnál hosszabb 

fizetési idő vállalása 

/nap/ 

6. rész    730.010,- Ft.                6                  60 

 

 

     jelölte meg. 

 

7./ Felkéri a Közbeszerzési Munkacsoport Vezetőjét, hogy az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót  

    (összegzést) a közbeszerzési szabályzat 3. pontjának megfelelően küldje meg az ajánlattevők  

     részére. 

 

     Felelős : Közbeszerzési Munkacsoport Vezetője 

     Határidő:  az ajánlati felhívásban foglaltak szerint  

 

8./ Felhatalmazta a Polgármestert, hogy közbeszerzési eljárásban az 1) pontban kiválasztott nyertes  

     ajánlattevővel a szerződést kösse meg. 

 

     Felelős : Polgármester  

             Közbeszerzési munkacsoport vezetője 

    Határidő: 2009.augusztus 10. 
 

 

 

157/2009.(VIII.06.)  Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a KÉ 13531/2009 sz. „Élelmiszer beszerzés az 

Általános Művelődési Központ részére” tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

meghozataláról az alábbi határozatot hozza:  

 

1./ A 2009. augusztus 5-én kelt Bíráló Bizottsági szakvéleményben foglaltakat figyelembe véve   

    „Élelmiszer beszerzés az Általános Művelődési Központ részére” tárgyú általános egyszerű  

     közbeszerzési eljárás 7. részében (fagyasztott zöldség, félkész mirelit termékek) nyertes  



 - 44 - 

     ajánlattevőként a Halker Kft. 8630 Balatonboglár, Klapka u. 14. 

 

 Ajánlati ár nettó Árstabilitás időtartama 

/hónap/ 

Előírtnál hosszabb 

fizetési idő vállalása 

/nap/ 

7. rész    624.245.- Ft.                12                  60 

 

     ajánlattal választotta ki.  

 

 

2./ Felkéri a Közbeszerzési Munkacsoport Vezetőjét, hogy az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót  

    (összegzést) a közbeszerzési szabályzat 3. pontjának megfelelően küldje meg az ajánlattevők  

     részére. 

 

     Felelős : Közbeszerzési Munkacsoport Vezetője 

     Határidő:  az ajánlati felhívásban foglaltak szerint  

 

3./ Felhatalmazta a Polgármestert, hogy közbeszerzési eljárásban az 1) pontban kiválasztott nyertes  

     ajánlattevővel a szerződést kösse meg. 

 

     Felelős : Polgármester  

             Közbeszerzési munkacsoport vezetője 

    Határidő: 2009.augusztus 10. 

 

 
 

10/2009.(IX.10.) 

 

 

158/2009.(IX.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi költség-

vetés I. félévére vonatkozó végrehajtásáról szóló tájékoztatót 

 

                        220.565 E/Ft bevétellel, 

                        219.462 E/Ft kiadással 

                          1.410 E/Ft záró 

 

pénzkészlettel tudomásul veszi.  

 

 

159/2009.(IX.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. költségvetésen belül 

az előirányzat-módosításokat, átcsoportosításokat tudomásul veszi. 

 

 

160/2009.(IX.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-dunántúli 

Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltsége (8600 

Siófok, Vámház u.6.) kérelmére hozzájárul a Balaton medrében található 

 

889/2  888/2  868/4  867/1  980/2  981/2 

982/2  983/2  984    985/2  994    995/2 
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belterületi helyrajzi számok megszüntetéséhez. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

161/2009.(IX.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Turisztikai 

Desztinációs Menedzsment és a Balaton Riviéra fejlesztésére irányuló 

NFÜ ROP pályázati projekt előkészítéseként az előterjesztett szakmai 

javaslatokat elfogadja és dönt: 

 

1. A Település Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balaton 
Riviéra turizmusának jövőbeni intézményi verseny képességének 

biztosítása és támogatása érdekében a pályázathoz szükséges a 

partner önkormányzatokkal közösen el-fogadott és a lenti 

táblázatban meghatározott önkormányzati önrészt biztosítja és 

ennek rendelkezésre állásáról az önkormányzat nyilatkozik. 

 

 Pályázati önrész 

megoszlása az önkormányzatok 

között (Ft) 

Alsóörs Község Önkormányzata 
4 974 000 

Csopak Község Önkormányzata 
4 974 000  

Felsőörs Község Önkormányzata 
640 000  

Összesen:  10 588 000 

 

Alsóörs Önkormányzata vállalja a 4 974 000 Ft pályázati önrész 

biztosítását két évre bontva, 2010-ben és 2011-ben átutalja a 

Balaton Riviera Turisztikai Egyesületnek. 

 

2. A fenntartható működés és a pályázati feltételek biztosításához 
szükséges a pályázatban minimálisan előírt kötelező évi 

támogatási összeget a Település Önkormányzata a projekt 

megvalósítási időszakára, valamint a pályázati plusz 5 éves 

fenntartási időszakra biztosítja. Ennek nagysága a pályázathoz 

szükséges a partner önkormányzatokkal közösen elfogadott és a 

lenti táblázatban meghatározott önkormányzati önrész és ennek 

rendelkezésre állásáról az önkormányzat nyilatkozik. 

 

Önkormányzatok 

Fenntartási költségek 

megoszlása az önkormányzatok között 

(Ft) 
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Alsóörs Község 

Önkormányzata 9 161 100 

Csopak Község Önkormányzata 
9 161 100 

Felsőörs Község 

Önkormányzata 1 177 800 

Összesen:  19 500 000  

 

Minimálisan előírt éves működési 

ktg: 30 000 

Ennek min. 65%-a: 19 500 eFt 

 

3. A pályázatban előírt feltételek teljesítése érdekében a már 
megalakult Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület és az 

önkormányzat között a Középtávú Együttműködési Megállapodást 

(KEM) a Mellékletben meghatározott feltételekkel elfogadja és 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

4. A Település Képviselő Testülete nyilatkozik, hogy kizáólag a 
Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület, mint helyi TDM Szervezet 

tagja. 

 

5. A Település Képviselő Testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Balaton 
Riviera Turisztikai Egyesület a nyertes KDOP-2008-2.2.1.D 

Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek fejlesztését 

támogató pályázat keretében a 865/19 helyrajzi számú ingatlanján 

az új Tourinform Irodát kialakítsa. Ezzel egyidejűleg viszont 

megszűnik a strand melletti Tourinform Iroda. 

 

6. A Település Képviselő Testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
Önkormányzat 865/19 helyrajzi számú ingatlanján a Balaton 

Riviera Turisztikai Egyesület a Tourinform Irodát üzemeltesse a 

projekt megvalósítása alatt és az azt követő legalább 5 évben. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a javaslat 1. sz. mellékletét képező 

középtávú együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2009. szeptember 30. 

 

 

162 /2009.(IX.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzata, mint a Kbt. 22. §. /1/ bekezdés d./ pontja 

alapján minősülő ajánlatkérő, a Kbt. 3. részében foglalt szabályok szerint, 

a Kbt. 249. §. /1/ bekezdése alapján ajánlat-tételi felhívás 

megjelentetésével megindítja a nemzeti értékhatárát elérő általános, 

egyszerű típusú közbeszerzéséi eljárást, melynek tárgya: Ravatalozó építése 

a 0125 hrsz-u ingatlanon.  

 

                   163 /2009.(IX.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Közbeszerzési Munkacsoport 

tagjává választja Dr. Kölcsei Márton pénzügyi bizottság elnökét. 
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                   164 /2009.(IX.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Közbeszerzési 

Munkacsoport tagjává választja Nemes István képviselőt. 

 

                   165 /2009.(IX.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Közbeszerzési 

Munkacsoport tagjává választja Pandur Ferenc intézményvezetőt. 

 

                   166 /2009.(IX.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Bíráló bizottság 

tagjává választja Kovács Rózsa pénzügyi csoportvezetőt. 

 

                   167 /2009.(IX.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Bíráló bizottság 

tagjává választja Dr. Kölcsei Márton pénzügyi bizottság elnökét. 

 

                   168 /2009.(IX.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Bíráló bizottság 

tagjává választja Nemes István képviselőt. 

 

                   169 /2009.(IX.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Bíráló bizottság 

tagjává választja Pandur Ferenc intézményvezetőt. 

 

170/2009.(IX.10.) Önk. Sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási Minisztérium 

által 2010. 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 

  

         Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2009. szeptember 30. ill.  

          2009. november 23. 

 

 171 /2009.(IX.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete  

 

1. Felkéri az ÁMK vezetőjét készítsen javaslatot az általános  

   iskolások támogatására vonatkozóan. 

 

2. Alakuljon ad-hoc bizottság a továbbtanulók részére adandó  
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   támogatás javaslatának elkészítésére. 

 

   Bizottság elnöke: Dr. Kölcsei Márton oktatási tanácsnok 

                     Dr. Bardóczi Miklós képviselő 

                     Zsille Zsoltné igazgatási előadó 

 

Felelős: Mészáros Károly  

         ÁMK igazgató 

         Dr. Kölcsei Márton  

         oktatási tanácsnok 

 

Határidő: 2009. október 20. 

 172 /2009.(IX.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete köszönettel elfogadja 

a Balatonfüred-Csopak Tája Szövetkezet (v.a.) által felajánlott alább 

felsorolt területek térítésmentes átadását: 

 

149/3 hrsz.    51 m2   (12120/76080 tulajdoni hányad) 

149/4 hrsz.   129 m2   (1/1 tulajdoni hányad) 

155   hrsz.   242 m2   (1/1 tulajdoni hányad) 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: 2009. szeptember 30. 

 

 173 /2009.(IX.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csopak környéki 

borút egyesület támogatására vonatkozó kérelmét nem támogatja. 

 

  174 /2009.(IX.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község önkormányzat Képviselő-testülete a művelődési ház 

akadálymentesítését és a mozgássérült WC blokk kialakítását határozza el. 

Elrendeli a szükséges tervek és a pályázati dokumentáció elkészíttetését és 

határidőre történő benyújtását. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: folyamatos 

 

  175 /2009.(IX.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 2 fő 

településőr állás támogatására az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

        Jegyző 

 

Határidő: pályázati kiírás szerint 
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 176 /2009.(IX.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete pneumococcus elleni 

védőoltás adására - szülői igénylés alapján - a 3-5 éves kor között lévő 

gyermekek részére 377 e Ft összeg erejéig az általános tartalékalapból 

fedezetet biztosit. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: folyamatos 

 

 177 /2009.(IX.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gaál Lászlóné 

kérelmét napirendről leveszi. 

 

 

11/2009.(IX.21.) 

 

178  /2009.((IX.21.) Önk. sz .határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a KÉ 13531/2009 sz. „Élelmiszer beszerzés II. az 

Alsóörsi Általános Művelődési Központ részére” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 

eljárást lezáró döntés meghozataláról az alábbi határozatot hozza:  

 

1./ A 2009. szeptember 21-én kelt Bíráló Bizottsági szakvéleményben foglaltakat figyelembe véve   

    „Élelmiszer beszerzés az Általános Művelődési Központ részére” tárgyú hirdetmény nélküli  

    tárgyalásos  közbeszerzési eljárás 3. részében (zöldség-gyümölcs) nyertes ajánlattevőként a  

    Z+D Kft 8360 Keszthely, Hévízi út 130. 

 

 Ajánlati ár nettó Árstabilitás időtartama 

/hónap/ 

Előírtnál hosszabb 

fizetési idő vállalása 

/nap/ 

3. rész 901.000- Ft.                                  30 

 

    ajánlattal választotta ki.  

 

2./ Felkéri a Közbeszerzési Munkacsoport Vezetőjét, hogy az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót  

    (összegzést) a közbeszerzési szabályzat 3. pontjának megfelelően küldje meg az ajánlattevő  

     részére. 

 

     Felelős : Közbeszerzési Munkacsoport Vezetője 

     Határidő:  az ajánlati felhívásban foglaltak szerint  

 

3./ Felhatalmazta a Polgármestert, hogy közbeszerzési eljárásban az 1) pontban kiválasztott nyertes  

     ajánlattevővel a szerződést kösse meg. 

 

     Felelős : Polgármester  

             Közbeszerzési munkacsoport vezetője 

    Határidő: 2009. szeptember 23. 

 
 

12/2009.(X.15.) 



 - 50 - 

 

 

179 /2009.(X.15.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és Gyermek-

jóléti Intézményfenntartó Társulás által közösen fenntartott Balatonalmádi 

Szociális Alapszolgáltatási Központ 2009. évi költségvetésének módosítását 

jóváhagyja.  

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 180 /2009.(X.15.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy 

2010.01.01-től a kistérséggel közös fenntartású Balatonalmádi Szociális és 

Alapszolgáltató Központ bevonásával kívánja ellátni Alsóörs községben a 

rászorulók házi segítségnyújtását és nappali ellátását. 

 

A nappali ellátás helye: Eötvös Károly Művelődési Ház 

                         8226 Alsóörs, Endrődi S. u. 49. 

 

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

         Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

181 /2009.(X.15.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testülete az ad-hoc bizottság valamint 

az oktatási tanácsnok előterjesztése alapján a középfokú képzésben résztvevő 

azon alsóörsi illetékességű 44 fő tanuló részére 16.500 Ft iskolakezdési 

támogatást nyújt - akik az általános iskolai tanulmányaikat helyben kezdték 

ill. végezték el vagy lakóhely változtatás miatt a községbe költöztek - a 

költségvetésben átadott támogatások címszó alatt betervezett összeg terhére. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         Jegyző 

 

Határidő: 2009. november 30. 

 

 

 182 /2009.(X.15.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ad-hoc bizottság valamint 

az oktatási tanácsnok előterjesztése alapján felsőfokú tanulmányokat végzők 

beiskolázási támogatására az előterjesztésben 

szereplő 3/a javaslatot nem fogadta el. 
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 183 /2009.(X.15.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ad-hoc bizottság valamint 

az oktatási tanácsnok előterjesztésének 3/b pontja alapján felsőfokú 

tanulmányokat végző 29 fő alsóörsi illetékességű diák részére 22.000 Ft 

iskolakezdési támogatást nyújt a költségvetésben átadott támogatások címszó 

alatt betervezett összeg terhére.  

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2009. november 30. 

 

 

 

 184 /2009.(X.15.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testülete az ad-hoc bizottság valamint 

az oktatási tanácsnok előterjesztése alapján beiskolázási támogatásra beter-

vezett összegből az általános iskolában tanuló szociálisan rászoruló 16 diák 

részére 5.000 Ft egyszeri támogatást biztosit, a fennmaradó 156.115 e Ft-ot 

céltartalékba helyezi a jövő évi Bursa Hungarica ösztöndíjasok részére nyúj-

tandó támogatásokra. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: 2009. december 31. 

 

 185 /2009.(X.15.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete László Sándorné kérelmét –  

az Alkotás köz meghosszabbítását a Polgármesteri Hivatal területéből – az  

555 hrsz-u ingatlan közúttal történő megközelítése érdekében nem támogatja. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 186 /2009.(X.15.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben támogatja Kárpáti 

Zsolt kérelmét amennyiben tartozása nincs az önkormányzat felé. 

Felkéri a polgármestert folytasson tárgyalásokat kérelmezővel az üzlet 

melletti parkoló kialakításának költségeiről a TEMÜSZ által megkért 

árajánlat függvényében. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Pandur Ferenc 

         intézményvezető 
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Határidő: folyamatos 

 

 

 187 /2009.(X.15.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Székelykapu állagának 

megóvása érdekében max. 100 e Ft-ot biztosit annak szakipari munkáira az 

általános tartalékalap terhére. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

 188 /2009.(X.15.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testülete Naszradi Csaba kérelméhez a 

9. és 13. sz. üzletek profilcseréjéhez nem járul hozzá. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

189 /2009.(X.15.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat képviselő-testülete a 09 hrsz-u terület haszno-

sítására munkacsoportot alakit, melynek tagjai 

 

            Dr. Kölcsei Márton pénzügyi bizottság elnöke 

            Nemes István képviselő 

            Báró Béla jegyző 

 

Felelős: Dr. Kölcsei Márton  

         Pénzügyi bizottság elnöke 

 

Határidő: 2009. november 30. 

 

 190 /2009.(X.15.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KERT M KFT által készített 

kiviteli terv alapján támogatási kérelmet nyújt be az EMVA IV tengely Leader 

Kultur parkok kiírásra a Séd patak melletti Mihálkovics sétányon park 

megvalósítására. 

A nettó 53 millió Ft-os beruházáshoz a szükséges önerőt a költség-vetésben 

biztosítja. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a kérelem 

benyújtására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2009. november 16. 

 191 /2009.(X.15.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁMK által a község 

nyugdíjasai részére szervezett számítógépes tanfolyam költségeihez 75 e Ft 

összeggel járul hozzá, melyet az általános tartalékalapból biztosit. 
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Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: tanfolyam indulása  

 

              

      192 /2009.(X.15.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Losonczi Ádámné /sz: Vas Éva, 

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

díjának folyósítását 2009. szeptember 15-ével megszünteti, mivel nevezett 

bejelentette, hogy az ápolt személy, Vas Lajosné Idős Otthoni elhelyezésben 

részesül.             

Felkéri polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt Polgármester 

         Báró Béla Jegyző 

 

         

Határidő: azonnal 

 

 

13/2009.(XI.23.) 

 

193/2009.(XI.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testülete Multifunkcionális Ökoturisz-

tikai Látogatóközpont, Nomád Őstörténeti Park kialakítására a Best Kft 

tervei alapján pályázatot nyújt be a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési 

Ügynöks-éghez a KDOP-2.1.1/D felhívásra. 

 

A fejlesztés tervezett költsége 106.676.444 Ft, melyhez a szükséges önerőt 

16.100.000 Ft-ot a költségvetésben beruházási forrásokban biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert a pályázat összeállítására és benyújtására, és 

felhatalmazza a szükséges megállapodások aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal (folyamatos) 

 

 

 194 /2009.(XI.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „A” típusú 

pályázatok elbírálása alapján: 

 

Lattenstein Hajnalka részére havi 5.000 Ft támogatást állapit meg. 

 

Felkéri a jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2009. december 4. 
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195 /2009.(XI.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „A” típusú 

pályázatok elbírálása alapján: 

 

Meszes Ferenc részére havi 2.000 Ft támogatást állapit meg. 

 

Felkéri a jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2009. december 4. 

 

 

 

196 /2009.(XI.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „A” típusú 

pályázatok elbírálása alapján: 

 

Bernáth Dóra részére havi 3.000 Ft támogatást állapit meg. 

 

Felkéri a jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2009. december 4. 

 

 

197 /2009.(XI.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „A” típusú 

pályázatok elbírálása alapján: 

 

Eőry Richárd részére havi 2.000 Ft támogatást állapit meg. 

 

Felkéri a jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2009. december 4. 

 

 

198 /2009.(XI.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „A” típusú 

pályázatok elbírálása alapján: 

 

Molnár András részére havi 3.000 Ft támogatást állapit meg. 

 

Felkéri a jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére. 

 



 - 55 - 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2009. december 4. 

 

 

 199 /2009.(XI.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „A” típusú 

pályázatok elbírálása alapján: 

 

Petró Nikolett részére havi 2.000 Ft támogatást állapit meg. 

 

Felkéri a jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2009. december 4. 

 

 

 

 

 

 

200 /2009.(XI.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „A” típusú 

pályázatok elbírálása alapján: 

 

Tímár Előd részére havi 2.000 Ft támogatást állapit meg. 

 

Felkéri a jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2009. december 4. 

 

 

201 /2009.(XI.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „A” típusú 

pályázatok elbírálása alapján: 

 

Both Soma részére havi 2.000 Ft támogatást állapit meg. 

 

Felkéri a jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2009. december 4. 

 

 

202 /2009.(XI.23.) Önk. sz. határozat 



 - 56 - 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „A” típusú 

pályázatok elbírálása alapján: 

 

Leitold Márton részére havi 1.000 Ft támogatást állapit meg. 

 

Felkéri a jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2009. december 4. 

 

 

203 /2009.(XI.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „A” típusú 

pályázatok elbírálása alapján Molnár Ákos pályázatát nem támogatja.  

 

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

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2009. december 4. 

 

 

 

 204 /2009.(XI.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett pályázókat az 

alábbi rangsorba állítja: 

 

- Lattenstein Hajnalka 

- Bernáth Dóra 

- Molnár András 

- Meszes Ferenc 

- Eőry Richárd 

- Petró Nikolett 

- Tímár Előd 

- Both Soma 

- Leitold Márton 

- Molnár Ákos 

 

 

 205 /2009.(XI.23.) Önk. sz. határozat 

 

a.) Alsóörs Község Önkormányzata A helyi önkormányzatok társulásairól és 

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

Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási 

Megállapodása melléklet szerinti módosítását 2009. december 1-től 

jóváhagyja. 

b.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási 

megállapodás módosítását – Alsóörs, Balatonfűzfő, Felsőörs, Litér és 

Szentkirályszabdja önkormányzata  társulási megállapodás módosítást 

jóváhagyó határozata birtokában – aláírja.  
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c.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a  Társulási 

Megállapodás módosításának - 2010. évi költségvetésre vonatkozó – hatásával 

a 2010. évi költségvetési rendeletben tervezzen.  

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester    

 

Határidő: a.)-b.) 2009. december 1. 

          c.)     2010. évi költségvetés készítése,  

                  2010. február 15.   

 

 206 /2009.(XI.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jegyző által 

előterjesztett, az 193/2003. (XI.26) Kormányrendelet 21. §. elő-írásai 

alapján elkészített 2010. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja, és 

felkéri a jegyzőt a tervezett ellenőrzések végrehajtására, illetve a 

végrehajtáshoz szükséges megbízólevelek kiadására.  

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző  

 

Határidő: folyamatos 

 

 207 /2009.(XI.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-dunántúli Környe-

zetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltsége (8600 

Siófok, Vámház u.6.) kérelmére hozzájárul a Balaton medrében található 

 

871/7;  877/2;  883/4;  883/5 

 

belterületi helyrajzi számok megszüntetéséhez. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: folyamatos 

 

208 /2009.(XI.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Störk Józsefné első lakáshoz 

jutó támogatási kérelmét napirendről leveszi. 

 

 209 /2009.(XI.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Tímár Mátyás    (szül.: 

Veszprém, 1984.07.04., an.: Hideghéti Ágnes Anna, TAJ száma: 039 786 371, 

adószáma: 8429183213) Alsóörs, Szegfű u. 20. szám alatti lakos részére 

2009.10.26.-től a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 80%-a mértékében 

ápolási díj folyósítását rendeli el, mivel tartósan beteg nevelőapja, 

Lucskai Péter 3 hónapnál hosszabb időtartamban otthoni ápolást igényel. 

A jogosultságot a Polgármesteri Hivatal évente felülvizsgálja. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 
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         Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 210 /2009.(XI.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Csécs Zoltán Ferenc (szül.: 

Veszprém, 1955.07.04., an.: Simon Mária, TAJ száma:     019 738 091, 

adószáma: 8323251436) Alsóörs, József A. u. 1. szám alatti lakos részére 

2009.11.02.-től a mindenkori öregségi nyugdíj-minimum 80%-a mértékében 

ápolási díj folyósítását rendeli el, mivel tartósan beteg édesanyja 3 

hónapnál  hosszabb időtartamban otthoni ápolást igényel. 

A jogosultságot a Polgármesteri Hivatal évente felülvizsgálja. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         Polgármester 

         Báró Béla 

         Jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 211 /2009.(XI.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Árki Ferenc Attila      

(szül: Pápa, 1954.08.29., an.: Tegyi Gizella) Alsóörs, Patak u. 7. szám 

alatti lakos részére havi 10.000 Ft összegű helyi lakásfenntartási támogatás 

folyósítását rendeli el 2009.10.01. napjától egy év időtartamra. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         Polgármester 

 

         Báró Béla 

         jegyző  

 

Határidő: azonnal  

 

 

14/2009.(XI.26.) 

 

 

 212 /2009.(XI.26.) Önk. sz.  határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a jelenleg folyó 

rendezési terv oly módon történő módosításával, hogy a Bagolyvár utcában 

tervezett 12 méteres út szabályozási szélessége  

6 m-re csökkenjen. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal  
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 213 /2009.(XI.26.) Önk. sz.  határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a tulajdonát 

képező 560 hrsz-u ingatlan terhére az 559 hrsz-u Alkotás köz 

meghosszabbításához. 

A felmerülő költségeket kérelmező – László Sándorné – viseli. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

214 /2009.(XI.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyeztetési anyagban 

szereplő javaslatot miszerint a Szent István-Alkotmány-Ifjúság u. által 

határolt területet az L-ke 4-ből L-ke 11 övezetbe átsorolja, fenntartja. 

 

 

215 /2009.(XI.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete A Balatonalmádi Kommunális 

Kft szolgáltató szervezésében bevezeti a házhoz jövő szelektív hulladék-

gyűjtést műanyag és papír vonatkozásában Alsóörs közigazgatási területén. 

 

 

  216 /2009.(XI.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költség-vetés 

III. negyedévére vonatkozó – végrehajtásáról szóló – tájékoztatót 

 

                      447.276 E/Ft bevétellel 

                      386.074 E/Ft kiadással 

                       61.200 E/Ft záró pénzkészlettel  

 

tudomásul veszi. 

 

 

 217 /2009.(XI.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvodában 

igénybevett étkezésekért 2010. január 1. napjától fizetendő térítési díjak 

mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:  

 

             Megnevezés:                      Br. Térítési díj  

                                                (Ft/fő/adag) 

 

             Óvodás gyermek                         360 Ft 

             Iskolai  napközis gyermek              470 Ft 

             Iskolai menza                          310 Ft 

             Alkalmazottak                          480 Ft 

             Nyugdíjas étkezők                      560 Ft 

             Külső (vendég) étkezők                 560 Ft 

             MKB kéz.utánp.tiz,ebéd,uzsonna         525 Ft 
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             MKB kéz.utánp.tiz,ebéd.uzsonna vacsora 725 Ft 

             MKB kézl.utánp. ebéd                   350 Ft 

             Idényjellegű étkezők                   890 Ft 

             Szociális ellátottak térítési díja     560 Ft 

             Szoc.ellátott.kiszáll. térítési díja   150 Ft 

 

Felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Mészáros Károly  

         ÁMK vezető  

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

218 /2009.(XI.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai étkezési szolgál-

tatást igénybevevő alsóörsi nyugdíjasok részére a mindenkori vendégétkezők 

térítési díjából 10 % engedményt biztosit.  

 

Felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Mészáros Károly 

         ÁMK vezető 

 

Határidő: folyamatos 

 

 

 219 /2009.(XI.26.). Önk. sz.  határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testülete a „Ravatalozó építése az 

Alsóörsi temetőben” című 2 19 2009 2 061 azonosítószámú pályázatra vonat-

kozóan vállalja, hogy az elnyert csökkentett összegű támogatást, a 6 millió 

Ft-ot kiegészíti 1.185.515 Ft saját forrással és az eredetileg tervezett 

fejlesztést teljes körű műszaki tartalommal 11.054.638 Ft összeggel való-

sítja meg. 

A saját erő így az eddigi 3.869.123 Ft-ról 5.054.638 Ft-ra módosul, mely 

összeget a költségvetés beruházási fejezetében biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

  220 /2009.(XI.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi 

költségvetési koncepcióját az előterjesztés alapján elfogadja. 

 

 

  221 /2009.(XI.26.) Önk. sz. határozat 
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Alsóörs Község Önkormányzat képviselő-testülete a Helyi Óvodai Program 5 

évre szóló anyagának elfogadását napirendről leveszi, 

a soron következő ülésre újra napirendre tűzi. 

 

 

  222 /2009.(XI.26.) Önk. sz. határozat 

 

1. Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A belső piaci  

   szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv”-ből fakadó egyes önkor- 

   mányzati feladatok végrehajtása során felülvizsgálta hatályos  

   rendeleteit.  

 

2. A képviselő-testület megállapította, hogy a határozat 1. számú mellék- 

   letében felsorolt önkormányzati rendeletek az Irányelv által érintettek,  

   de azzal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmaznak. 

 

3. A képviselő-testület megállapította, hogy a határozat 2. számú mellék- 

   letében felsorolt önkormányzati rendelet az Irányelv rendelkezésivel  

   érintett, azokkal ellentétes, annak fenntartása nem indokolható.  

     

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

1. számú melléklet 
 

„A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv által érintett, 

de azzal ellentétes rendelkezést nem tartalmazó önkormányzati rendeletek 

 - Az önkormányzati vagyon hasznosításáról szóló 3/1994.(VII. 7.) sz.  

   rendelet 

 - A környezetvédelemről szóló 9/2004. (VI. 25.) sz. rendelet 

 - A lakások bérletéről szóló 1/2002.(I. 29.) sz. rendelet,   

 - A temető használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályo- 

   zásáról szóló 5/2007.(IV. 27.) sz. rendelet  

 - A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátá- 

   sokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 3/2009.  

   (III. 29.) rendelet 

 - A helyi közművelődésről szóló 8/2000.(VI. 2.) sz. rendelet  

 - Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 7/2005. 

   (XI. 11.) sz. rendelet 

 - Az útépítési és közművesítés létesítési hozzájárulásról szóló      

   13/2000.(XI. 10.) sz. rendelet  

 

 

2. számú melléklet 

„A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv által érintett, 

azzal ellentétes rendelkezést tartalmaznak, azonban azok fenntartása nem 

indokolható 

 

 - A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló  

  6/2005. (IX. 9.) sz. rendelet 

 

 

 

 

 

  223 /2009.(XI.26.) Önk. sz. határozat 
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Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati hatáskörbe 

tartozó gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2008. évi ellátásáról 

szóló beszámoló kiegészítését jóváhagyólag tudomásul vette. 
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  224  /2009.(XI.26.). Önk. sz.  határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testület a tulajdonát képező és a TEMÜSZ által 

üzemeltetett Riviéra kempingre az alábbi szabályozást határozza el. 

 

1. A 2010. évi szezon bérleti díj összege a 60 m2-es parcellára bruttó 200.000.-Ft, a 

mobilházak díja bruttó 230.000.-Ft, melynek megfizetése egy összegben június 1-ig 

esedékes. 

2. A mobilházak vízfogyasztását hiteles almérő és az üzemeltető által kibocsátott számla 

alapján meg kell téríteni. 

3. A korábban késedelmes befizetést teljesítő bérlők számára a befizetés határideje a 

kemping nyitásának időpontja, 2010. május 1. A továbbiakban a bérleti díj késedelmes 

befizetése a szerződés felbontását eredményezi. 

4. A 60 m2 feletti terület használatának díja bruttó 1000.-Ft/m2 

5. A kemping nyitvatartási ideje évente május 1 – szeptember 30. 

6. A létesítményben a bérlőknek és valamennyi vendégnek a rendszeresített karszalag 

viselése kötelező. 

7. A szolgáltatásokat igénybe vevők számára előírás a házirend betartása, melynek 

elmulasztása szerződésbontást, illetve a kemping azonnali elhagyását vonja maga után. 

8. A csendes pihenő időtartama naponta 13 órától 14 óráig tart. 

9. A bérlők maximum 1 személyautóval hajthatnak be a kempingbe, melyet a bérelt 

parcellán kell tárolni. A vendégeik számára a gépkocsi elhelyezése a kemping előtti 

területen történhet. 

10. A vonatkozó jogszabály alapján idegenforgalmi adót kell fizetni, melynek összege 2010-

ben 400.-Ft/ fő/ éjszaka. Ezt a bérlőkhöz érkezők után is a bérlő köteles teljesíteni, 

amennyiben a vendég ezt elmulasztotta. 

11. A lakókocsi értékesítése esetén a parcella feletti bérleti jogosultság nem adható tovább az 

új bérlő számára, annak hasznosítása az üzemeltető hatásköre. 

 

Felkéri intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Pandur Ferenc 

              TEMÜSZ vezető 

 

Határidő: azonnal 
 

 

 

 
 

  225 /2009.(XI.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete köszönettel elfogadja a 

Balatonfüred-Csopak Tája Szövetkezet (v.a.) által felajánlott alább felsorolt 

területek térítésmentes átadását: 

 

990/3 hrsz.    2057 m2   saját használatú út 

990/5 hrsz.    2110 m2   saját használatú út 

149/3 hrsz.      51 m2   (12120/76080 tulajdoni hányad) 

149/4 hrsz.     129 m2   (1/1 tulajdoni hányad) 

155   hrsz.     242 m2   (1/1 tulajdoni hányad) 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 
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Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: 2009. december 30. 

 

  226 /2009.(XI.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a City Center 2000 KFT bérleti 

díj csökkentésére vonatkozó kérelmét nem támogatja. 

 

  227 /2009.(XI.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község önkormányzat Képviselő-testülete Soproni Partisátor BF 

Fesztivál 2008 KFT „Alsóörsi Focisátor 2010” elnevezésű létesítmény 

felállítására 2010. június 11.-julius 11. vonatkozó kérelmét nem támogatja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2009. december 20. 

 

  228 /2009.(XI.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Öregfiúk futball-kör részére 

az év végi focitorna megrendezéséhez 40.000 Ft támogatást biztosit az álta-

lános tartalékalapból. 

Felkéri polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2009. december 30.   

 

  229 /2009.(XI.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Lichtneckert András 

főlevéltáros részére 20.000 Ft támogatást nyújt helyi kötődésű könyve 

kiadásához melyért tiszteletpéldányokat biztosít. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2009. december 30. 

 

  230 /2009.(XI.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 971 hrsz-u 

ingatlan vonatkozásában tulajdonosi nyilatkozatot ad a DRV Zrt részére a 

„Balaton térség regionális szennyvíz elvezetése, Balatonfüred-Füzfő VI régió 

területén a szennyvízelvezető rendszer szaghatás csökkentése” vízjogi 

létesítési engedélyezési tervének elkészítésére. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         Polgármester 

 

Határidő: azonnal 
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231 /2009.(XI.26.) Önk. sz határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. a szociális alapellátás – idősek nappali ellátása, házi     

   segítségnyújtás – feladatait 2009. december 31-től kezdődően  

   a Szociális és Gyermekjóléti Társulás keretében a Balaton- 

   almádi Szociális Alapszolgáltatási Központtal láttatja el. 

 

2. A feladat-ellátási hely: Alsóörs Endrődi S. u. 49.  

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

  232 /2009.(XI.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Balatonalmádi Szociális 

Alapszolgáltatási Központ 2009. I-III. n. éves költség-vetésének teljesítését 

elfogadja. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: 2009. december 30.  

 

 

  233 /2009.(XI.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Balatonalmádi Szociális 

Alapszolgáltatási Központ 2010. évi költségvetési koncepcióját az 

előterjesztés alapján elfogadja. 

 

 

 

  234 /2009.(XI.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az UMVP 

III. tengely – falumegújítás és fejlesztés című fel-hívásra a Merse parkban 

149/37 hrsz-u területen a KERT-M KFT által készített terv alapján játszótér 

megvalósítására. 

A bekért árajánlat alapján a megvalósítás költsége 3.451.700 Ft+25 % 

ÁFA=4.314.625 Ft. 

A fejlesztéshez a szükséges önerőt 862.925 Ft-ot 2010. évi költségvetésében 

biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert a pályázat összeállítására és benyújtására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2009. december 16. 

 

 

 

 


