Jegyzőkönyv száma: 1/2010.(I.28.)
1 /2010.(I.28.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8.§.-a alapján
létrejött Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodása (7.sz.) melléklet szerinti módosítását 2009. december 31-től
jóváhagyja.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, a módosított megállapodás
aláírására.

Felelős: Hebling Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2 /2010.(I.28.) Önk. sz. határozat
Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁMK Napközi Otthonos Óvoda
nevelési programját az elhangzott módosításokkal elfogadja.
Felkéri az ÁMK vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Mészáros Károly ÁMK vezető
Határidő: 2010. február 15.
3 /2010.(I.28.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁMK házirendjének
módosítását elfogadja.
Felelős: Mészáros Károly ÁMK vezető
Határidő: azonnal
4 /2010.(I.28.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti szerződések
aláírására felhatalmazza a polgármestert azzal, hogy az SCD területére vonatkozó
tervezői szerződés egészüljön ki Paloznak Község Önkormányzatával mint
megrendelővel.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Felelős: Hebling Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
5 /2010.(I.28.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy
sürgősen kezdjen tárgyalásokat a klub elnökével, gazdasági elnök-helyettesével és
ügyvezető igazgatójával a kialakult pénzügyi helyzet rendezését megcélozva,
nyomatékosítva azt, hogy a 2007-ben kötött megállapodás feltételeit az
önkormányzat maradéktalanul teljesíti, az MKB Veszprém KC viszont csak részben.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Felelős: Hebling Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

- 1 -

6 /2010.(I.28.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
más célra nem használható területeinek kishaszon-bérleti díjat 2010. évre 30
Ft/m2 összegben állapítja meg.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.

Felelős: Báró Béla jegyző
Határidő: 2010. február 1.
7 /2010.(I.28.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 18-án 18 órai
kezdettel az Eötvös Károly Művelődési Házban közmeghallgatást tart.

8 /2010.(I.28.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az e határozat mellékletét
képező közfoglalkoztatási tervben foglaltakkal egyetért, a 2010. évre vonatkozó
közfoglalkoztatási tervet elfogadja.
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.

Felelős: Hebling Zsolt polgármester
Báró Béla jegyző
Határidő: azonnal
9 /2010.(I.28.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rák ellen az emberért
alapítványt 2010. évben 180.000 Ft összeggel támogatja a 2010. évi költségvetés
terhére.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.

Felelős: Báró Béla jegyző
Határidő: 2010. február 28.
10 /2010.(I.28.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. májusában elnyerte az
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) címbirtokosi minősítését. 2009.
szeptember 10-én támogatta a pályázati dokumentáció összeállítását. Ez alapján a
Művelődési Ház belső felújítására, korszerűsítésére (építőmesteri-, elektromos-,
épületgépészeti munkák és eszközbeszerzés) támogatási kérelmet nyújtott be a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz „Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
kialakítása és működtetése” tárgyban.
A fejlesztés megvalósításának helye: Eötvös Károly Művelődési Ház
387 hrsz.
A fejlesztés tervezett nettó költsége 53.342 e Ft.
A fejlesztés kalkulált bruttó támogatási összege 53.342 e Ft.
Az önkormányzat által biztosítandó önerő: a fejlesztés ÁFA tartalma.
A saját forrást a 2010. évi költségvetésében biztosítja.
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A képviselő-testület a pályázati felhívás előírásait magára nézve kötelezően
elismeri.

Felelős: Hebling Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
11 /2010.(I.28.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 31-én megrendezésre
kerülő jégbuli lebonyolításához 50.000 Ft összegű támogatást nyújt a 2010. évi
költségvetés terhére.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.

Felelős: Báró Béla jegyző
Határidő: 2010. február 28.
12 /2010.(I.28.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 200 db tányér beszerzéséhez max.
350 Ft/darab árban a 2010. évi költségvetés terhére.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.

Felelős: Báró Béla jegyző
Határidő: 2010. február 13.
13 /2010.(I.28.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 személyes Opel Vivaro dízel
üzemelésű kisbusz beszerzését határozza el.
Annak költségeit a 2010. évi költségvetésben biztosítja.
Az üzemeltető intézményről a gépjármű birtokba vétele után dönt.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Felelős: Hebling Zsolt polgármester
Határidő: 2010. február 20.
2/2010.(II.18.)
14 /2010.(II.18.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjeit az
alábbiak szerint állapítja meg:
1./ Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság
Beszámolója
2./ 2010. évi költségvetés
- Térítési díjak (sportlétesítmények, művelődési ház)
- Folyószámlahitel meghosszabbítása
3./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ
2010. évi költségvetésének jóváhagyása
4./ Balatonalmádi Rendőrkapitányának kinevezésének támogatása
5./ Alsóörs Község településrendezési tervének módosítása
(szerkezeti terv, szabályozási terv)
6./ Tagok választása a Szavazatszámláló Bizottságokba
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7./ Vegyes ügyek:
-

Rendeletalkotás a talajterhelési díjról
Állásfoglalás közműbekötési ügyekben,
Hozzájárulás a nyugati büfé bérleti jogának eladásához
Tájékoztató a lomtalanítás és zöldakció időpontjáról

15 /2010.(II.18.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község önkormányzat Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó
és Ellenőrző Bizottság elnökének tájékoztatóját a képviselők vagyonnyilatkozat
tételi kötelezettségére vonatkozóan tudomásul vette.

16 /2010.(II.18.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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
Sportcsarnok bérleti
díja nem helyi lakos részére
Sportpálya használata
(max. 2 óra)
Sportpálya és öltöző
épület használata

2.600 Ft/óra
5.100 Ft/óra
12.500 Ft/alk.
18.750 Ft/alk.

Felkéri a TEMÜSZ vezetőjét a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Pandur Ferenc
TEMÜSZ vezető
Határidő: azonnal

17 /2010.(II.18.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház bérleti díjait
2010. március 1-vel az alábbiak szerint állapítja meg:
Megnevezés
Nagyterem
Nagy rendezvény

Br. Bérleti díj
4.375 Ft/óra
8.750 Ft/óra

A képviselő-testület 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
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18 /2010.(II.18.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzata likviditási célra 47.000.000,- Ft, azaz Negyvenhétmillió forint összegű, 1 év futamidejű hitelt vesz fel az OTP Bank NyRt-től.
Alsóörs Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatt a
hitel- és kamatai összegének megfizetését saját bevételeiből - a fejlesztések
előtt - betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
az OTP Bank NyRt-vel történő hitelszerződés megkötésére.
Felelős: Hebling Zsolt
Polgármester
Határidő: azonnal

19 /2010.(II.18.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás által közösen fenntartott Balatonalmádi Szociális
Alapszolgáltatási Központ 2010. évi költség-vetését jóváhagyja.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Báró Béla
jegyző
Határidő: 2010. február 20.

20 /2010.(II.18.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Dr. Szabó János r.
alezredes Balatonalmádi megbízott kapitányának kinevezését.

21 /2010.(II.18.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 38/2004. (IV.8.)
számú határozatával elfogadott Alsóörs Község település-szerkezeti
tervének módosítását az alábbiak alapján jóváhagyja:
1.
A
Kertvárosias
lakóterületekre
szövegrésszel egészül ki:

vonatkozó

leírás

a

következő

„Az Alkotmány utca menti tömbök esetében szükséges az intenzívebb
beépítés támogatása, hogy a turisztikai vagy helyi lakosságot ellátó
szolgáltatás elhelyezésére lehetőség legyen. A terület funkciójának
megtartása mellett a szabályozási tervben a rendelet által megfogalmazott
beépítési intenzitásnál nagyobb beépítettség meghatározása javasolt.”
2. A Falusias lakóterületek leírásánál
következő szövegrész törlésre kerül:

az

Ófalu

„A
védett
területre
részletes
szabályozás
elkészítéséig változtatási tilalom lépjen életbe.”
3. A Vegyes
egészül ki:

területekre

vonatkozó

leírás
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a

területére
készítendő,

következő

vonatkozó
melynek

szövegrésszel

„Vegyes terület kerül kijelölésre a vadtelepi Bihari utcán több
funkcionális egység elhelyezése érdekében.
Ennek szükségességét támasztja alá, hogy az üdülőtelep méretéhez képest
egy kilométeren belül nincs megfelelő terület, ahol az itt lakók és
nyaralók megfelelő szolgáltatáshoz juthatnak, illetve a jelzett tömb egy
téren helyezkedik el, a településszerkezetet tekintve az üdülőtelep
közepén,
mely
ideális
egy
kisközpont
kialakításához.
A
terület
beépítettsége a környező beépítettséghez képest csak kis mértékben
emelkedhet.”
4. A területfelhasználási egységeknél alkalmazható legnagyobb
szintterületsűrűség meghatározásánál a kertvárosias
lakóterületekre vonatkozó szintsűrűség a következőképpen módosul:
„Kertvárosias lakóterület:
0,6 m2/m2 (kivételesen 0,8 m2/m2 is
lehet az Alkotmány utca menti telkek esetén - Az OTÉK-tól való
eltéréshez való hozzájárulást a Dél-dunántúli Regionális
Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész 08-188-1/2009 iktatószámú
levele rögzíti)”
5. A Településszerkezeti Tervlap (M = 1:5000) a következőképpen módosul
(A fekete színű pontsor a módosítással érintett terület határvonalát
jelöli):
a) A Római út-Lóki út-Belterület határ által közre zárt terület
Kertvárosias lakóterületből Üdülőházas üdülőterület
területfelhasználási egységbe kerül átsorolásra:

b)

A Bihari utcában lévő hétvégi házas üdülőterület Településközpont
vegyes területfelhasználási egységbe kerül átsorolásra:
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c)

A Telekfő ás Kermencs egykori zártkertek területe
mezőgazdasági
területből
Kertes
mezőgazdasági
területfelhasználási
egységbe
kerül
átsorolásra
a
térképkivágatok szerint:

Felelős: Hebling Zsolt
Polgármester
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Általános
terület
mellékelt

Határidő: folyamatos
22 /2010.(II.18.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen rendezési terv
módosításában nem támogatja Mészáros Benő 141, 142, 141/3 hrsz-u ingatlanok
övezeti átsorolását.
Szükségesnek tartja tervezői szakvélemény készítését, melynek
költségei a kérelmezőt terheli.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Hebling Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal

23 /2010.(II.18.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendezési terv
módosításában támogatja Siló Piroska ingatlantulajdonos kérelmét, és a
rendelettervezet 6.§ (2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
A község területén az építési telkeknél alkalmazandó legkisebb
elő-, oldal- és hátsókertek méreteit a SZT tartalmazza.
Ahol a terv nem jelöli:
- a legkisebb előkert: 5,0 méter vagy a kialakult állapotnak
megfelelő,
- a legkisebb oldalkert: 3,0 méter.
- a legkisebb hátsókert 6,0 méter kivéve meglévő, kialakult
beépítésnél a 6,0 méteres hátsókertbe benyúló épületeket, illetve
a már kialakult nyúlványos telkeket, ahol az engedélyezés során
legkisebb hátsókert minimum 3,0 méter.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Hebling Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal

24 /2010.(II.18.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendezési terv
módosításában támogatja Bedő Miklós ingatlantulajdonos kérelmét, és
a rendelettervezet 6.§ (2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
A község területén az építési telkeknél alkalmazandó legkisebb
elő-, oldal- és hátsókertek méreteit a SZT tartalmazza.
Ahol a terv nem jelöli:
- a legkisebb előkert: 5,0 méter vagy a kialakult állapotnak
megfelelő,
- a legkisebb oldalkert: 3,0 méter. Meglévő beépítés esetén

átalakítás, bővítés során a kialakult oldalkert szélessége vehető
figyelembe
- a legkisebb hátsókert 6,0 méter kivéve meglévő, kialakult
beépítésnél a 6,0 méteres hátsókertbe benyúló épületeket, illetve
a már kialakult nyúlványos telkeket, ahol az engedélyezés során
legkisebb hátsókert minimum 3,0 méter.
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Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Hebling Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal
25 /2010.(II.18.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendezési terv módosításában a
9.§ 36 pontja:
Az ófalu területén a beépíthető és nem beépíthető telkein lakókocsit, lakóautót
és üdülősátrat még ideiglenesen sem lehet elhelyezni.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Hebling Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal

26 /2010.(II.18.) Önk. sz. határozat
Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az 1997. évi C. tv.23.§ /1/
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Alsóörs község Szavazatszámláló
Bizottságát az alábbiak szerint választja meg körzetenként:
1. sz. Szavazókör:

Polgármesteri Hivatal Ady E. u. 7.

Fehér Sándorné
Hoffer Marianna Csilla
Huszár Kálmánné
Juhászné Gerbel Mariann
Kocsisné Pálffy Gabriella
Markó Róbert
Sándor László
Varga Sándorné
Vérti Rezső
2. sz. Szavazókör:

Gagarin u. 32.
Endrődi S. u. 37/I.
Úttörő utca 29.
Március 15.u. 8.
Sarló u. 8.
Suhatag u. 21.
Endrődi S. u. 35.
Honvéd u. 14.
Csokonai u. 39.

Művelődési Ház Endrődi Sándor u. 49.

Ferencsik János
Huszár Zita
Mrázik Dénes
Perei Gáborné
Szűcsné Molnár Ágnes
Tarnai Viktória Vivienn
Dr. Vajna Levente Csabáné

Orgona u. 1.
Úttörő u. 29.
Endrődi S.u.31.
Május 1. u. 23.
Endrődi S. u. 53.
Endrődi 29/4.
Sarló u. 10.

A jelöltek a megbízatást vállalják, részükről a választási eljárásról szóló l997.
évi C. tv. 22. §-ban meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn, melyről
írásban nyilatkoztak. A megválasztásuk nyilvános ülésen történt tárgyalásához
a hozzájárulásukat írásban megadtak.

27 /2010.(II.18.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testülete Szabó Zoltán (8220 Balatonalmádi,
Veszprémi út 146.) kérelmére a 11/1997 (X. 17.) rendelet 4. § alapján hozzájárul
az Alsóörs Strand „Nyugati büfé” hideg-meleg konyhás helyiségének bérleti jogának
átadásához Al-Mawed Mustafa (8500 Pápa, Tavasz u. 8.sz. lakos részére.
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A bérleti időszak: 2010. április 1. – 2019. december 31.
A 2010. évi bérleti díj: 215.572.- Ft + Áfa
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Báró Béla
Jegyző
Határidő: azonnal.

3/2010.(III.18.)
28 /2010.(III.18.) sz. határozat:
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjeit az
alábbiak szerint állapítja meg:
1./ Kossuth utcai támfal felújítása
2./ Vételi ajánlat a 828 hrsz-u út szabályozási tervben jelzett
szakaszára (828/173 hrsz-u telek és a 0138/1 hrsz-u telek
közötti része)
3./ Rendőrségi ügyek
Meghívott vendégek: Dr. Szabó János r.alezredes
Balatonalmádi rendőrkapitány
Borbély Zoltán r.alezredes
Balatonalmádi rendőrkapitány-helyettes
- Szállásférőhely kialakítása rendőrök részére
4./ Vegyes ügyek:
- Alsóörs Riviéra Kempingben lévő könnyűszerkezetes épület
közműellátása

29 /2010.(III.18.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testülete a Kossuth u. 12. sz. alatti
ingatlan (12 hrsz.) É-i telekhatárán lévő – az Úttörő utcát megtámasztó – támfal
felújítását határozza el. A felmérések alapján a munkákra br. 250.000 Ft
költséget biztosít az általános tartalékalap terhére.
Felkéri a Polgármestert
megtételére.

és

a

TEMÜSZ

vezetőjét

a

szükséges

intézkedések

Felelős: Hebling Zsolt
polgármester
Pandur Ferenc
intézményvezető
Határidő: azonnal

30 /2010.(III.18.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2./ napirendi pont - Vételi
ajánlat a 828 hrsz-u út szabályozási tervben jelzett szakaszára (828/173 hrsz-u
telek és a 0138/1 hrsz-u telek közötti része) – tárgyalását napirendről leveszi,
helyszíni bejárást követően a következő ülésen ismét napirendre tűzi.
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31 /2010.(III.18.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testülete a településen a turisztikai
szezonban nagyobb létszámú rendőri jelenlét érdekében szállásférőhelyeket alakít
ki a Riviéra Kemping régi recepció épületében.
A felújítási munkákra 600.000.-Ft+áfa (25%), mindösszesen bruttó 750.000.-Ft
összeget biztosít a tartalékalap terhére.
Felkéri a Polgármestert és a TEMÜSZ vezetőjét a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Hebling Zsolt
polgármester
Pandur Ferenc
intézményvezető
Határidő: 2010. június 1.

32 /2010.(III.18.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testülete egyetért a kemping területén
könnyűszerkezetes épület elhelyezésével. A közmű ellátásra és a lakhatóvá
tételére a tartalékalapból bruttó 503.750.-Ft-ot biztosít.
Felkéri a Polgármestert és a TEMÜSZ vezetőjét a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Hebling Zsolt
polgármester
Pandur Ferenc
intézményvezető
Határidő: 2010. június 1.

4/2010.(III.18.)
33 /2010.(III.18.) sz. határozat:
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjeit az
alábbiak szerint állapítja meg:
- Beszámoló a 2009. évi tevékenységről
- 2010. évi tervek, elképzelések
- Kérdések, észrevételek

5/2010.(IV.1.)
34 /2010.(IV.1.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjeit az
alábbiak szerint állapítja meg:
1./ Ronyeczné Jezsó Henrietta fellebbezésének az elbírálása a
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2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./
11./
12./
13./
14./
15./
16./

TEMÜSZ intézményvezető által hozott 26-2/2010. sz.
határozatával szemben
Beszámoló a község közbiztonságának 2009. évi helyzetéről
2010. évi kemping- és strandjegyárak megállapítása
Strand II. kapu tetőtér beépítésének előkészítése
Vételi ajánlat a 827 hrsz-u út szabályozási tervben jelzett
szakaszára (828/173 hrsz-u telek és a 0138/1 hrsz-u telek
közötti része)
Lutz Györgyi bérleti jog átadása iránti kérelme
Hadnagy János bérleti jog átadása iránti kérelme
2010. évi közbeszerzési terv elfogadása
3/2009.(II.13.) A pénzbeli és természetben nyújtott
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel
kapcsolatos eljárási szabályokról szóló rendelet módosítása
7/1995.(VI.6.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
A helyi közutak létesítéséről, korszerűsítéséről,
karbantartásáról és üzemeltetéséről szóló rendelet megalkotása
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ
2009. évi költségvetésének utolsó módosítása
Balatonfüredi Néptánc Egyesület támogatási kérelme
Balatoni közmunka program
Gurdon Éva támogatási kérelme
Vegyes ügyek:
- Faluközpontban lévő iroda bérbeadása
- Badacsonytomaj Bahart részvénycsomag értékesítési ajánlata
- Dr. Bardóczi Miklós képviselő: lisztérzékenységi szűrővizsgálat

Zárt ülés:
17./ Lakásfenntartási támogatás
18./ Tóth László kérelme

35 /2010.(IV.1.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja Jezsó Béla alsóörsi
lakos a Helyi Építési Szabályzat 9.§ (36) bekezdésének hatályon kívül helyezésére
irányuló kérelmét.
A 2. pont megfogalmazott Temüsz vezető által hozott levél megfellebbezését
jelenti, ki az aki támogatja a fellebbezést ezáltal
az intézményvezető
határozatának visszavonását javasolja.

36 /2010.(IV.1.) Önk. sz. határozat
Tárgy:

Ronyeczné Jezsó Henrietta fellebbezésének az elbírálása a
TEMÜSZ intézményvezető által hozott 26-2/2010. sz.
határozatával szemben

Alsóörs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 11.§. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
Ronyeczné Jezsó Henrietta 8226 Alsóörs, Kossuth u. 6. sz. alatti lakos
fellebbezésének tárgyában eljárva ügyirataiban foglaltak megvizsgálása után
meghozta az alábbi
H a t á r o z a t o t:
Alsóörs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TEMÜSZ Intézményvezető 262/2010. sz. határozatát helybenhagyja, egyidejűleg Ronyeczné Jezsó Henrietta
fellebbezését
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e l u t a s í t j a .
Ezen határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs. A határozat
felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a határozat kézhezvételét
követő 30 napon belül – a Veszprém Megyei Bíróságtól lehet kérni. A keresetet
közvetlenül a bírósághoz vagy Alsóörs Község Polgármesteri Hivatalnál lehet
benyújtani.
I n d o k o l á s:
Ronyeczné Jezsó Henrietta alsóörsi lakos a 83 hrsz-u ingatlan tekintetében vízés szennyvíz-hálózat rendszerre való csatlakozás iránt nyújtott be kérelmet, a
TEMÜSZ intézményvezetője közműrákötési kérelmét elbírálta az ivóvíz-hálózatra
történő rákötéshez hozzájárult, a szennyvíz-hálózatra való rákötést
elutasította.
A képviselő-testület Ronyeczné Jezsó Henrietta fellebbezését, valamint a TEMÜSZ
intézményvezetőjének határozatát megvizsgálva az alábbiakat állapította meg:
Ronyeczné Jezsó Henrietta tulajdonát képező 83 hrsz-u 259 m2 nagyságú ingatlan
Alsóörs Község Önkormányzat 7/2005.(XI.11.) a Helyi Építési Szabályzatról szóló
rendelete alapján nem beépíthető.
A képviselő-testület megállapította: a szennyvízcsatorna-hálózat társulati
formában történő megépítése során a beruházás érdekeltségi egységét úgy határozta
meg, hogy csak a Szabályozási Terv alapján beépíthető ingatlanokat vette
figyelembe. A be nem építhető telkeken szennyvíz nem keletkezhet, ezért oda
bekötést nem engedélyez.
Fenti indokok alapján a képviselő-testület Ronyeczné Jezsó Henrietta
fellebbezését elutasította és a TEMÜSZ intézményvezetőjének határozatát
helybenhagyta.
A képviselő-testület határozatát az Ötv. 11.§-ában valamint a többször módosított
7/2005.(XI.11.) a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendeletben foglaltak alapján
hozta meg.
A határozatot kapják:
1.) Ronyeczné Jezsó Henrietta
2.) Jezsó Béla meghatalmazott
3.) TEMÜSZ Intézményvezető

37 /2010.(IV.1.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Balatonalmádi Rendőrkapitányság
a község 2009. évi közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatását jóváhagyólag
tudomásul veszi.

38 /2010.(IV.1.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzati tulajdonban
lévő strandon alkalmazott 2010. évi strandjegyárakat az alábbiak szerint
állapítja meg.
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Megnevezés

díj Ft (bruttó)

Felnőtt napi belépő
Gyerek, nyugdíjas napi belépő
Felnőtt belépő (16 ó után)
Gyerek, nyugdíjas belépő (16 ó után)
Felnőtt heti bérlet
Gyerek, nyugdíjas heti bérlet
Felnőtt idény bérlet
Gyerek, nyugdíjas idény bérlet
Felnőtt helyi lakos idénybérlet
Gyerek, nyugdíjas helyi lakos idénybérlet
Napi szekrény jegy
Hangosbemondás
Reklám bemondás

500
350
350
250
2.500
1.800
10.000
7.000
2.000
1.000
500
450
3.000/3 alkalom

Gyermekeknek a belépőt 4 éves kortól kell megváltani.
A Képviselő-testület az Alsóörsön üdülőingatlannal rendelkezők részére
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

39 /2010.(IV.1.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati tulajdonú és
üzemeltetésű Camping 2010. évi szolgáltatási árait az alábbiak szerint állapítja
meg:
2010. évi díj Ft (bruttó)
Lakókocsi
Sátor
Felnőtt napi belépő
Gyerek napi belépő
Külső vendég belépő
Áram
Kutya
Lakókocsi szezon
Idegenforgalmi adó

2.600
2.000
1.150
850
1.100
700
800
200.000
400

Felelős: Pandur Ferenc
intézményvezető
Határidő: azonnal

40 /2010.(IV.1.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évben bevezeti a községi
strand igénybevételére a Veszprém kártyát, mellyel 30 %-os kedvezményt biztosit
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a kártya tulajdonosa és 3 fő egyenesági hozzátartozója részére a 2010. évre
megállapított belépődíjakból.
Felelős: Hebling Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal

41 /2010.(IV.1.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testülete egyetért és elfogadja a Fűzfő
Terv Kft. által elkészített terv alapján a strand II. bejárat tetőterének
beépítési alaprajzát. A megvalósításhoz a fedezet (bruttó 3.750.000.-Ft) a 2010
évi költségvetés beruházási költséghelyén rendelkezésre áll.
Felkéri a Polgármestert és a TEMÜSZ vezetőjét a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Hebling Zsolt
polgármester
Pandur Ferenc
intézményvezető
Határidő: azonnal.

42 /2010.(IV.1.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete értékesít a 827 hrsz-u közútból
491 m2 területet 6.000 Ft/m2+ÁFA áron Csuhaj Ernő Budapest Bajtárs köz 26. sz.
alatti lakos részére.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Hebling Zsolt
polgármester
Határidő: 2010. április 30.

43 /2010.(IV.1.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testülete Lutz Györgyi (8226 Alsóörs, May
János u. 24.) kérelmére a 11/1997.(X.17.) rendelet 4. § alapján hozzájárul a
Vállalkozásfejlesztési és Hagyományőrző Közalapítványtól felvett kölcsön
visszafizetése után az Alsóörs Strand pavilonsor 7. sz. egység bérleti jogának
átadásához Alfa Hullám BT (8000 Székesfehérvár, Hübner András u.16.2/1,
képviseli: Koppány Péter) részére.
A bérleti időszak: 2010. május 1. – 2017. október 31.
A 2010. évi bérleti díj: 357.006 Ft + Áfa
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Báró Béla
jegyző
Határidő: hitel visszafizetését követően

44 /2010.(IV.1.) Önk. sz. határozat
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Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testülete Hadnagy János (8200 Veszprém,
Rómer Flóris u. 6/b III.13.) kérelmére a 11/1997 (X. 17.) rendelet 4. § alapján
hozzájárul az Strand főbejárati épületének bal oldalán lévő bár bérleti jogának
átadásához a Valc és Valc KFT (székhelye: Herend, Pipacs u. 5/1.képviseli Valc
Szabolcs 1141 Budapest, Tihamér u. 18.sz.alatti lakos) részére.
A bérleti időszak: 2010. április 1 – 2014. március 31.
A 2010. évi bérleti díj: 237.057 Ft + Áfa
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Báró Béla
jegyző
Határidő: azonnal

45 /2010.(IV.1.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. április 1-i hatállyal
elfogadja Alsóörs község közbeszerzési tervét.
Felelős: Hebling Zsolt
polgármester
Báró Béla
jegyző
Határidő: azonnal

46 /2010.(IV.1.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szociális és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás által közösen fenntartott Balatonalmádi Szociális
Alapszolgáltatási Központ 2009. évi költség-vetésének utolsó módosítását
jóváhagyja.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Báró Béla
jegyző
Határidő: 2010. április 2.

47 /2010.(IV.1.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonfüredi Néptánc Egyesület
külföldi vendégszereplésén résztvevő 11 alsóörsi-lovasi gyermek részére 55.000 Ft
összeget biztosit a tartalékalap terhére.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Báró Béla
jegyző
Határidő: 2010. április 16.

48 /2010.(IV.1.) Önk. sz. határozat
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1. Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium pályázatán részt vesz és felhatalmazza Balatonfüred
város önkormányzatát a pályázat benyújtására.
2. A konzorcionális szerződést jóváhagyja és a szükséges önrészt, 399.740 Ftot biztosítja.
3. 1 havi támogatást, mely 555.195 Ft előfinanszíroz a Probió ZRt részére. Az
utolsó havi elszámolást követően a támogatás jóváírásakor a Probio ZRt ezt
visszautalja.
Felelős: Hebling Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal

49 /2010.(IV.1.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gurdon Éva ultrafutó részére
külföldi versenyen történő részvételéhez 50.000 Ft összegű támogatást nyújt a
tartalékalap terhére.
Hozzájárul Alsóörs címerének mezén történő viseléséhez.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Báró Béla
jegyző
Határidő: 2010. április 15.

50 /2010.(IV.1.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Faluközpontban lévő volt KMB-s
iroda hasznosítására kiirt pályázatban foglaltakat elfogadja.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Báró Béla
jegyző
Határidő: azonnal

51 /2010.(IV.1.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Önkormányzat Bahart
részvénycsomagjának vételére vonatkozó ajánlatával nem kíván élni.

52 /2010.(IV.1.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodáskorú gyermekek részére
lisztérzékenységi szűrés céljából végzett vizsgálathoz
35 e Ft összeget biztosit a tartalékalap terhére.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Báró Béla
jegyző
Határidő: folyamatos

6/2010.IV.5.)

- 17 -

55 /2010.(IV.15.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint állapítja meg:
1./ Nyertes pályázó kiválasztása Alsóörsi ravatalozó építésére kiírt
általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

56 /2010.(IV.15.)

Önk. sz. határozat

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az „Alsóörsi ravatalozó”
kivitelezésére irányuló általános, egyszerű közbeszerzési eljárást lezáró döntés
meghozataláról az alábbi határozatot hozza:
1./ A 2010. április 15-én kelt Bíráló Bizottsági szakvéleményben foglaltakat
figyelembe véve „Alsóörsi ravatalozó építése” tárgyú általános egyszerű
közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőként a BAUMEISTER KFT
(8200 Veszprém, Bajcsy-Zs.u.8.) nettó 8.096.213 Ft ajánlati összeggel
előírtnál 36 hónappal magasabb jótállási idő vállalásával, az előírtnál
30 nappal rövidebb teljesítési határidővel választotta ki.
2./ A második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőként a VEMÉV-SZER Építő
és Szerelőipari KFT (8200 Veszprém, Pillér u. 11.) nettó 11.511.105 Ft
összeggel előírtnál 60 hónappal magasabb jótállási idő vállalásával, az
előírtnál 33 nappal rövidebb teljesítési határidővel jelölte meg.
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 – annak visszalépése esetén
2) pontban meghatározott második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel – a szerződést kösse meg.
Felelős: Polgármester
Közbeszerzési munkacsoport vezetője
Határidő: 2010. április 19.

7/2010.(IV.29.)
57 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjeit az
alábbiak szerint állapítja meg:
1./ Balatonfűzfő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága kérelme
2./ Gyermekjóléti szakmai beszámoló
3./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltató Központ 2009. évi pénzügyi
beszámolója
4./ 2009. évi zárszámadási beszámoló – rendelet 5./ Támogatási kérelmek
6./ Éves belső ellenőrzési jelentés
7./ Rendelet megalkotása a Polgármesteri Hivatalban a pályázat
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nélkül betölthető álláshelyekről
8./ A köztisztviselők 2010. évi teljesítmény céljainak
meghatározása
9./ Balatoni Napsugár Szolgáltató KKT kérelme
10./ Horváth és Társa BT bérleti jog átadása
11./ Bányai Lajos bérleti jog meghosszabbítása és profilbővítési
kérelme
12./ PANA 2001 KFT bérleti jog-, és albérletbe adási kérelme
13./ City Center KFT kérelme
14./ 0138/1, 2, 3, 4, 5, 6, hrsz-u ingatlanok szabályozási terv
szerinti részének belterületbe vonása
15./ Beszámoló a kistérség tevékenységéről
16./ Vegyes ügyek:
- Temető melletti 28/2-7 hrsz-u területek telekalakítása- Körzeti Megbízott Iroda bérbeadása
- Multifunkcionális Ökoturisztikai Látogatóközpont – pályázat
- Önkormányzati ingatlan eladása
- Tájékoztató a Pannon Várszínház előadásáról

58 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete elviekben támogatja a Balafonfüzfő
Hivatásos Önkormányzat Tűzoltósága kérelmét a tűzoltóautó vízfecskendőjéhez
szükséges önerő biztosítását.

59 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati hatáskörbe
tartozó gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2009. évi ellátásáról szóló
beszámolót jóváhagyólag tudomásul vette.

60 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás által közösen fenntartott Balatonalmádi Szociális
Alapszolgáltatási Központ 2009. évi pénzügyi beszámolóját jóváhagyja.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Báró Béla
jegyző
Határidő: 2010. május 14.

61 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló zárszámadási beszámolót jóváhagyólag
tudomásul vette.

62 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az ÖBÖL TV KFT 2010. évi
Kommunikációs Együttműködési Program megvalósításához, valamint +1 magazin műsor
elkészítésére 1.025.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben egyéb
támogatásokra betervezett összegből.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Báró Béla
jegyző
Határidő: 2010. október 20.

63 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
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Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Dr. Bardóczi Miklós háziorvos
részére 550.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben orvosok
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.

64 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestület Dr. Prímász Krisztina fogszak-orvos
részére 150.000 Ft összegű támogatást nyújt a költség-vetésben orvosok
támogatására betervezett összegből.
A támogatási összeg kifizetése 2 egyenlő részletben történik az alábbi ütemezés
szerint:
III. részlet: július 30-ig,
IV.
részlet: október 30-ig.
Felkéri jegyzőt a szükség intézkedés megtételére.
Felelős: Báró Béla
jegyző
Határidő: július 30. ill. október 30.

65 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sirály Nyugdíjas Egyesület
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:
V.
részlet: július 30-ig,
VI.
részlet: október 30-ig.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Báró Béla
jegyző
Határidő: július 30. ill. október 30.

66 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgári 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.
II.

részlet: július 30-ig,
részlet: október 30-ig.
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Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Báró Béla
jegyző
Határidő: július 30. ill. október 30.

67 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Vöröskereszt Szervezet részére
120.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben civil szervezetek
támogatására betervezett összegből.
A támogatási összeg kifizetése 2 egyenlő részletben történik az alábbi ütemezés
szerint:
I.
részlet: július 30-ig,
II.
részlet: október 30-ig.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Báró Béla
jegyző
Határidő: július 30. ill. október 30.

68 /2010.(IV.29.) 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.

69 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Remény Alkoholellenes 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.

70 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
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Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Katolikus Egyház részére 2010.
évben 450.000 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.

71 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község önkormányzat Képviselőtestülete a Református Egyház részére 2010.
évre 450.000 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.

72 /2010.(IV.29.) 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: 2010. december 30.

73 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 50.000 Ft összegű támogatást nyújt
a Csipkeműhely részére a költségvetésben egyéb támogatások címen betervezett
összegből.
Felkéri jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Báró Béla jegyző
Határidő: 2010. december 31.

74 /2010.(IV.29.) 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.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Báró Béla jegyző
Határidő: 2010. szeptember 30.

75 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
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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: 2010. szeptember 30.

76 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kihívás napi rendez-vények
lebonyolításához 60.000 Ft összeget biztosit a költségvetésből dologi kiadásai
terhére.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Báró Béla
jegyző
Határidő: azonnal

77 /2010.(IV.29.) 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: 2010. július 30.

78 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Lovas Egyesület részére 15.000
Ft összegű támogatást biztosít.
Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás kiutalására intézkedjen.
Felelős: Báró Béla
jegyző
Határidő: 2010. július 30.

79 /2010.(IV.29.) 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: 2010. december 31.

80 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
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Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 50.000 Ft támogatást biztosít a
költségvetésben egyéb támogatásra betervezett összegből a Balatonfüred Városért
Közalapítvány Kuratóriuma részére könyvsorozat kiadásához.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Hebling Zsolt
polgármester
Határidő: 2010. szeptember 30.

81 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pécs-Normandia Lions Club (7602
Pécs, Pf. 41. Bankszámlaszám: 11731001-20122023) részére 5.000 Ft összegű
támogatást nyújt az egyéb támogatásra betervezett
összegből.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Báró Béla
jegyző
Határidő: 2010. szeptember 30.

82 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsóörsi Sportegyesület
részére 3 havi támogatás azonnali utalását rendeli el.
Felkéri a Sportegyesület elnökét augusztus hónapban költségvetésükről,
a csapatok elért helyezéséről a képviselő-testület részére adjon tájékoztatást.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Báró Béla
jegyző
Vörösmarty Mihály
sportegyesület elnöke
Határidő: azonnal ill.
szeptember 30.

83 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat
mellékletét képező a 2009. évben a Polgármesteri Hivatalnál az Önkormányzat
felügyelete alá tartozó költségvetési intézményeknél és az önkormányzat által
végzett pénzügyi, gazdasági vizsgálatokról szóló éves ellenőrzési jelentést.

84 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Hebling Zsolt
polgármester előterjesztését a köztisztviselők 2010. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célokról és az alábbi határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiemelt
céljait a határozat melléklete szerint elfogadja.
2.) A Képviselő-testület felkéri Alsóörs Község Önkormányzata
Jegyzőjét, hogy a köztisztviselők 2010. évi egyéni teljesítménykövetelményeit határozza meg.
Felelős: Báró Béla jegyző
Határidő: 2010. május 15.
3.) A Képviselő-testület felkéri Hebling Zsolt polgármestert, hogy a
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jegyző 2010. évi egyéni teljesítmény-követelményeit az elfogadott
kiemelt célok alapján állapítsa meg.
Felelős: Hebling Zsolt polgármester
Határidő: 2010. május 15.

85 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni Napsugár Szolgáltató
Közkereseti Társaság (képviseli: Mayer Zsanett) részére az egyszeri megváltási
díj megfizetésétől a 11/1997.(X.17.) önk. sz. rendelet 3.§ (3) alapján eltekint.
Alsóörs község Önkormányzat hozzájárul, hogy a Balatoni Napsugár Közkereseti
Társaság kérelmére a 11/1997.(X.17.) önk. rendelet 4.§ alapján hozzájárul az
Alsóörs Vasút u. 3. sz. Tourinform Iroda albérletbe adásához a Balaton Riviéra
TDM szervezet részére.
Alsóörs Község Önkormányzat hozzájárul a 11/1997.(X.17.) önk. rendelet 3.§ (2)
bekezdése alapján az iroda 2010. évi bérleti díjának 50 %-os mérsékléséhez.
A bérleti időszak:
2010. május 01.-2011. december 01.
A 2010. évi bérleti díj: 102.794 Ft+ÁFA= 128.493 Ft.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Báró Béla jegyző
Határidő: 2010. május 15.

86 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja, az
önkormányzat tulajdonát képező Alsóörs Vasút u. 3. sz. alatt működő Tourinform
Iroda címén a Riviéra Balaton TDM szervezet székhelyet létesítsen.

87 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testülete Horváth és Társa BT (képviseli:
Czeglédiné Horváth Gabriella 8175 Balatonfűzfő, Lotz Károly u. 4.) kérelmére a
11/1997.(X.17.) rendelet 4. § alapján hozzájárul az Alsóörs Strand pavilonsor 4.
sz. egység bérleti jogának átadásához Varga Sándor ev. (9023 Győr, Tihanyi Árpád
u. 58.) részére.
A bérleti időszak: 2010. április 1 – 2017. október 31.
A 2010. évi bérleti díj: 450.145 Ft + Áfa
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Báró Béla jegyző
Határidő: azonnal

88 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2010. évi szezonra bérleti
szerződést köt a községi strand 3. sz. pavilonjára Bányai Lajos vállalkozó,
Balatonszőllős-i lakossal, a profilbővítéshez nem járul hozzá.
Felkéri a jegyzőt a szerződés előkészítésére, a polgármestert pedig annak
aláírására.
Felelős: Hebling Zsolt polgármester
Báró Béla jegyző
Határidő: azonnal

- 25 -

89 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a PANA 2001 Kft (képviseli:
Pandur Ferenc 8220 Balatonalmádi Szabolcs u. 29.) kérelmére a 11/1997.(X.17.)
rendelet 4.§ alapján hozzájárul az Alsóörs Strand és kemping határán lévő Carte
D’or fagylaltozó bérleti jogának átadásához.
A bérleti időszak: 2010. május 01.-2019. december 01.
A 2010. évi bérleti díj 172.457 Ft+ÁFA
Felhatalmazza a polgármestert az új bérlő ismeretében kösse meg a szerződést.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Hebling Zsolt
polgármester
Báró Béla
jegyző
Határidő: azonnal

90 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a PANA 2001 Kft (képviseli:
Pandur Ferenc 8220 Balatonalmádi Szabolcs u. 29.) kérelmére a 11/1997.(X.17.)
rendelet 4.§ alapján hozzájárul az Alsóörs Strand és kemping határán lévő
strandcikk-divatáru egység albérletbe adásához.
A bérleti időszak 2010. május 01.-2011. december 01.
A 2010. évi bérleti díj: 224.194 Ft+ÁFA
Felhatalmazza a polgármestert az új bérlő ismeretében kösse meg a szerződést.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Hebling Zsolt
polgármester
Báró Béla
jegyző
Határidő: 2010. június 15.

91 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a City Center 2000 KFT kérelméhez
az esedékes IV részletfizetési halasztásához 2010. május 15-ig hozzájárul.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Báró Béla
jegyző
Határidő: 2010. május 15.

92 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzata a településre vonatkozó, hatályos rendezési terv
alapján 0138/1, 2, 3, 4, 5, 6, hrsz-u ingatlanok belterületbe vonását határozza
el.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a földrészletek belterületbe
vonása érdekében a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.
Felelős: Hebling Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal
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93 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kelet-Balatoni Kistérség
Többcélú Társulás 2009. évi tevékenységéről és 2010. évi terveiről szóló
tájékoztatót tudomásul vette.

94 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határoza
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsóörs 28/2-7 hrsz-ú
ingatlanok tulajdonosainak kérelmére, mint a telekalakítással érintett
földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesítő a Balatonfüredi Körzeti
Földhivatal előtt az előbb megjelölt hrsz-u ingatlanok vonatkozásában a
telekalakítási engedélyezési eljárást ingatlan tulajdonosok képviseletében
megindítja.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Hebling Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal

95 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati felhívásban szereplő
feltételekkel, 5 éves időtartamra bérbe adja a faluközpontban található volt
rendőrségi iroda helyiségét szolgáltató iroda működtetésére Spirk Renáta Lovas,
Vörösmarty út 19. sz. alatti lakos
- vállalkozó – részére.
Az egyszeri bérleti jog megváltási díja 960.000 Ft+Áfa, melyet két
egyenlő részletben a szerződéskötéskor ill. augusztus 10-ig fizet meg.
2010. évi bérleti díj 16.000 Ft+Áfa/hó.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Hebling Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal

96 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testülete Multifunkcionális Ökoturisztikai
Látogatóközpont, Nomád Őstörténeti Park kialakítására a Best Kft tervei alapján
pályázatot nyújt be a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez a KDOP2.1.1/D felhívásra.
A fejlesztés tervezett költsége 109.676.444 Ft, melyhez a szükséges önerőt
16.476.444 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)

97 /2010.(IV.29.) Önk. sz. határozat
1. Alsóörs község önkormányzat Képviselő-testülete a 827 hrsz-u közútból
a 0138/1 hrsz-u valamint a 828/173 hrsz-u ingatlanok által közbezárt
396 m2 nagyságú önkormányzati útszakaszt forgalomképes úttá
nyilvánítja.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a változást az önkormányzat törzsvagyonában
az 1./ pontban meghatározottak szerint vezesse át.
Felelős: Báró Béla jegyző
Határidő: azonnal

- 27 -

8/2010.(V.27.)
98 /2010.(V.27.) Önk. sz. határozat:
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjeit az
alábbiak szerint állapítja meg:
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./

Navaker Kft kérelme
Útportalanítások
Gyöngyvirág utcai lakók kérelme (nyárfák visszavágása)
AORA-ER Kft kérelme – mobil sátor elhelyezése az Admirál Étterem
kemping felé eső teraszán II. Uniós strandjátékok
Felsőörsi Önkormányzat felvetése
Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről
szóló szabályzat
Alsóörsért Közalapítvány és
Alsóörsi Vállalkozásfejlesztési és Hagyományőrző Közalapítvány
törvényességi vizsgálata
Támogatási kérelmek
- Lovas Napok
- Reformkori Hagyományőrző Társaság
Destroyer KFT albérletbe adási kérelme

11./ Vegyes ügyek
- Aurum Port KFT kérelme
- Bagolyvár úti ingatlant érintő területcsere kérelme
- Viharkárok

99 /2010.(V.27.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Navaker KFT kérelmének
tárgyalását napirendről leveszi.
Felkéri a jegyzőt állásfoglalás kérésére, melynek ismeretében azt
ismételten napirendre tűzi.
Felelős: Báró Béla
jegyző
Határidő: soron következő ülés

100 /2010.(V.27.) Önk. sz. határozat:
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (IV. 2.)
A helyi közutak létesítéséről, korszerűsítéséről, karbantartásáról és
üzemeltetéséről szóló rendelet alapján a Galamb-Révész utcák felújítását
engedélyezi, a felmérés szerinti műszaki tartalommal
br. 5.427.553 Ft összeggel. Az anyagi hozzájárulás mértéke a 28
ingatlantulajdonosától 97.000 Ft, melynek fizetési részlete 50 % június 10., 50 %
július 10-ig. Az önkormányzati részt br. 2.800 e Ft-ot a rendeletnek megfelelően
a költségvetésen belül külön kezelt útalap terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert és az intézményvezetőt a szükséges intézkedés
megtételére.
Felelős: Hebling Zsolt polgármester
Pandur Ferenc intézményvezető
Határidő: az útépítés kivitelezési munkálataira: 2010. június 30.
a 28 érintett ingatlantulajdonos hozzájárulásának
befizetésére: 50 % június 10., 50 % július 10.
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101 /2010.(V.27.) Önk. sz. határozat:
Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hegyalja út (2245 hrsz és a
2243 hrsz déli részén található) érintett szakaszának útépítését jóváhagyja
2.800 e Ft összeggel, az érintett 7 ingatlan-tulajdonos 150 e Ft/ingatlan
hozzájárulásával.
A kivitelezési összeget - a költségvetésben betervezett útalapból
700 e Ft, 1.050 e Ft a tartalékalap terhére - biztosítja.
Felkéri a polgármestert és az intézményvezetőt a szükséges intézkedés
megtételére.
Felelős: Hebling Zsolt polgármester
Pandur Ferenc intézményvezető
Határidő: 2010. szeptember 30.

102 /2010.(V.27.) Önk. sz. határozat:
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel a 346/2008.(XII.30.)
Korm. rendelet 6.§-ára a Gyöngyvirág utcában lévő
3 db fa kivágására 120 e Ft összeget biztosit a tartalékalap terhére.
A kivágott faanyag téli tárolására a Temüsz intézményét jelöli meg.
Felelős: Báró Béla
jegyző
Pandur Ferenc
intézményvezető
Határidő: azonnal

103 /2010.(V.27.) Önk. sz. határozat:
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Uniós Strandjátékok
lebonyolítását támogatja, anyagi hozzájárulást nem biztosít.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Hebling Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal

104 /2010.(V.27.) Önk. sz. határozat:
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Felsőörs község önkormányzatának
felvetésével érdemben nem tud foglalkozni, mivel
a jelenleg a helyi gyermekek részére sem áll rendelkezésre bölcsödei férőhely (az
erre irányuló pályázat elkészült, a bölcsöde létrehozására kiírandó felhívásra
vár az önkormányzat).
Felkéri a polgármestert a Felsőörs Önkormányzatát tájékoztassa fentiekről.
Felelős: Hebling Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal

_105 /2010.(V.27.) Önk. sz. határozat:
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Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatra vonatkozó
Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzatot
elfogadja.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Hebling Zsolt
polgármester
Határidő: 2010. augusztus 1.

106 /2010.(V.27.) Önk. sz. határozat:
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alsóörsért és az Alsóörsi
Vállalkozásfejlesztési és Hagyományőrző Közalapítványoknál végzett törvényességi
vizsgálatra készült felszólalást elfogadja, erről tájékoztatja a Veszprém Megyei
Főügyészsége és előkészíti a következő ülésre az alapító okiratok megfelelő
módosításait.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Hebling Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal

107 /2010.(V.27.) Önk. sz. határozat:
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Lovas Község Önkormányzata
részére a 2010. 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

108 /2010.(V.27.) Önk. sz. határozat:
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüredi Reformkori
Hagyományőrzők Társaságát 30.000 Ft összeggel támogatja.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Báró Béla jegyző
Határidő: 2010. június 30.

109 /2010.(V.27.) Önk. sz. határozat:
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testülete a Destroyer KFT (képviseli: Kiss
Zoltán 1214 Budapest Erdősor út 119 IV.e.10.) kérelmére a 11/1997.(X.17.)
rendelet 4. § alapján hozzájárul az Alsóörs Strand II. kapu Keleti büfé egység
albérletbe adásához a Várkert Szalon KFT (képviseli: Lákics Anikó ügyvezető
Székhely: 8000 Székesfehérvár Várkörút 19.) részére.
A bérleti időszak: 2010. június 8.– 2010. szeptember 30.
A 2010. évi bérleti díj: 215.572 Ft + Áfa
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Báró Béla jegyző
Határidő: azonnal

110 /2010.(V.27.) Önk. sz. határozat:
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1./ Alsóörs község önkormányzat Képviselő-testülete a 793 hrsz-u
közútból a 792 hrsz-u valamint a 794 hrsz-u ingatlanok által
közbezárt 21 m2 nagyságú önkormányzati útszakaszt forgalomképes
úttá nyilvánítja.
2./ Felkéri a jegyzőt, hogy a változást az önkormányzat törzsvagyonában
az 1./ pontban meghatározottak szerint vezesse át.
3./ Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti az
Aurum Port KFT részére 793 hrsz-u közút elnevezésű ingatlanból a
jelenleg általuk bérelt 21 m2-es területet 15.000 Ft+ÁFA/m2
összegért.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Hebling Zsolt polgármester
Báró Béla jegyző
Határidő: azonnal

111 /2010.(V.27.) Önk. sz. határozat
1./ Alsóörs község önkormányzat Képviselő-testülete a 830/9 hrsz-u
151 m2 nagyságú önkormányzati útszakaszt forgalomképes úttá
nyilvánítja.
2./ Felkéri a jegyzőt, hogy a változást az önkormányzat törzsvagyonában
az 1./ pontban meghatározottak szerint vezesse át.
3./ Az Önkormányzat és Tulajdonosok az alsóörsi Bagolyvár és Pilóta
utcák közúti forgalmának rendezése érdekében megállapodtak abban,
hogy ingatlanaik megosztásával, illetve meglévő határainak
rendezésével a közúti forgalom számára, a környező ingatlanok jobb
megközelítése biztosítására megfelelő közutat alakítanak ki, illetve
ennek érdekében tulajdonukban álló ingatlan-részeket ellenérték
nélkül egymás birtokába, illetve tulajdonába adják Stefanics Lajos
földmérő által készitett 8/963/06 szám alatt (E=24/2006.) 2010.
május 02. napján a Balatonfüredi Körzeti Földhivatal záradékolt
megosztási vázrajz szerint.
4./ Az újonnan kialakult ingatlanok:
 Alsóörs belterületi, 829/2 hrsz-ú, 3912 m2 térmértékű, kivett közút
művelési ágú ingatlan;
 Alsóörs belterületi, 829/3 hrsz-ú, 7182 m2 térmértékű, kivett lakóház,
udvar művelési ágú ingatlan;
 Alsóörs belterületi, 829/4 hrsz-ú, 422 m2 térmértékű, kivett közút
művelési ágú ingatlan kialakítását.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Hebling Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

112 /2010.(V.27.) Önk. sz. határozat:
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Temüsz részére 85 e Ft összeget
biztosit az általános tartalékalap terhére a szélvihar által tönkretett
futómuskátlik pótlására.
Felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Pandur Ferenc intézményvezető
Határidő: azonnal

9/2010.(VIII.3.)
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113 /2010.(VIII.3.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjeit az
alábbiak szerint állapítja meg:
Napirend:
1./ Helyi Óvodai Nevelési Program jóváhagyása
2./ I. féléves költségvetési beszámoló, a költségvetés módosítása
Pénzügyi tájékoztató az Önkormányzat 2010. I. félévi
teljesítéséről
3./ Árvízkárosultak támogatása
4./ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
5./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ
2010. évi költségvetésének módosítása
6./ Közalapítványok törvényességi vizsgálata
- intézkedések
7./ Helyi Építési Szabályzat módosítása
8./ Petri Krisztina ajánlata
9./ Íjász Szakosztály támogatási kérelme
10./ Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
11./ DRV telephely ügye
Zárt
12./
13./
14./

ülés:
Első lakáshoz jutók támogatása
Támfal építési kérelem
DRC KFT ajánlata

114 /2010.(VIII.3.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 5 évre szóló
Programot elfogadja.

Helyi Óvodai

115 /2010.(VIII.3.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés
előirányzatainak módosításához az előterjesztés alapján hozzájárul.
A költségvetési főösszeg előirányzata 497.128.000 Ft-ról 545.369.000 Ft-ra
változik.

116 /2010.(VIII.3.) Önk. sz. határozat
1. Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az irányítása
alá tartozó költségvetési szerveinél az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban Áht.) 90. § (4)
bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől az Áht.
125. § (4) bekezdése alapján 2010-2011. években eltekint.
2. Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint
irányító szerv az Áht. 90. § (5) bekezdésében foglalt mérlegelési
jogköre alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervei
számára a 2011. évre szóló teljesítménytervek készítése alóli
felmentést megadja.
Felelős: Hebling Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal

117 /2010.(VIII.3.) Önk. sz. határozat
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Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi költség-vetés I.
félévére vonatkozó végrehajtásáról szóló beszámolót
285.461 E/Ft bevétellel,
273.288 E/Ft kiadással
30.596 E/Ft záró
pénzkészlettel tudomásul veszi.

118 /2010.(VIII.3.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat vagyoni- és
pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja, felkéri a jegyzőt a szükséges
intézkedés megtételére.
Felelős: Báró Béla
jegyző
Határidő: 2010. szeptember 3.

119 /2010.(VIII.3.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Máltai Szeretet-szolgálat
részére az árvízkárosultak megsegítésére 300 e Ft összegű támogatást nyújt,
melynek fedezete: 200 e Ft az általános tartalék-alap, 100 e Ft a képviselői
keret.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Hebling Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal

120 /2010.(VIII.3.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény 23. §. (2) bekezdése alapján Alsóörs Község Helyi Választási
Bizottsága tagjaként:
Dr. Kovács Gábor Alsóörs, Vadrózsa u. 1.
Lehner Mária Alsóörs, Gagarin u.7.
Peng Emil Alsóörs Suhatag u. 7.
alatti lakosokat,
Póttagjaként:
Rezi Lajosné Alsóörs, Endrődi S. u. 35.
Keller Józsefné Alsóörs, Szent István u. 56.
alatti lakosokat megválasztja.
Felkéri
a
Polgármestert,
hogy
a
Helyi
Választási
Bizottság
tagjainak
eskütételéről, valamint részükre a megbízólevél kiadásáról gondoskodjon.
Felelős: Hebling Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal

121 /2010.(VIII.3.) Önk. sz. határozat
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Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szociális és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás által közösen fenntartott Balatonalmádi Szociális
Alapszolgáltatási Központ 2010. évi költség-vetésének módosítását jóváhagyja.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Báró Béla
jegyző
Határidő: 2010. augusztus 6.

122 /2010.(VIII.3.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsóörsért Közalapítvány
kuratóriumát 2 fővel, a Vállalkozásfejlesztési és Hagyományőrző Közalapítvány
kuratóriumát 2 taggal kibővíti.
Felkéri a polgármestert a javasolt személyekkel folytasson tárgyalást, majd a
következő ülésre a képviselő-testület elé terjessze.
Felelős: Hebling Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal

123 /2010.(VIII.3.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzat
módosítása témát napirendről leveszi, azt az elhangzott javaslat beépítésével
következő ülésre napirendre tűzi.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Hebling Zsolt
polgármester
Határidő: soron következő ülés

124 /2010.(VIII.3.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati felhívásban szereplő
feltételekkel, 5 éves időtartamra bérbe adja
a faluközpontban található volt rendőrségi iroda helyiségét Petri Krisztina vállalkozó – részére.
A bérleményben forgalmazott áruk köre nem ütközhet a már működő egységek
profiljával.
Az egyszeri bérleti jog megváltási díja 960.000 Ft+Áfa, melyet két
egyenlő részletben a szerződéskötéskor ill. 2010. december 10-ig fizet meg.
2010. évi bérleti díj 16.000 Ft+Áfa/hó.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Hebling Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal

125 /2010.(VIII.3.) Önk. sz. határozat
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Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Íjász szakosztály kérelmét
napirendről leveszi, arra a 2011. évi költségvetés tárgyalásakor visszatér.

126 /2010.(VIII.3.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási Minisztérium által
2011. 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: 2010. szeptember 29. ill.
2010. november 23.

127 /2010.(VIII.3.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
önkormányzat 0115 hrsz-u területén lévő DRV ZRT tulajdonát képező épület
megvételéhez az adásvételi szerződés előkészítésére.
Felelős: Hebling Zsolt
polgármester
Határidő: 2010. szeptember 15.

128 /2010.(VIII.3.) Önk. sz. határozat
Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Tóth Tibor és Nagy Orsolya
Alsóörs, Mátyás király u. 7. szám alatti lakosok részére az önerőből első lakástulajdont szerzők önkormányzati támogatásáról szóló 8/2009.(V.29.) Önk. sz.
rendelete alapján 500.000 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: 2010. szeptember 15.

129 /2010.(VIII.3.) Önk. sz. határozat
Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Simon Sándorné és Eőry Tibor
Alsóörs, Széchenyi u. 14. 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: 2010. szeptember 15.

130 /2010.(VIII.3.) Önk. sz. határozat
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Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Halász Vilmos Alsóörs, Kossuth u.
12. 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
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: 2010. szeptember 15.

131 /2010.(VIII.3.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Halász Vilmos vöröskő kerítés
építésének támogatási kérelme témát napirendről leveszi, annak elkészülte után
azt ismét napirendre tűzi.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Hebling Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal

132 /2010.(VIII.3.) Önk. sz. határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DRC KFT alsóörsi 1/5 hrsz-u
ingatlan eladási ajánlatát nem fogadja el.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1/5 hrsz-u ingatlanra
Br. 25 mó Ft-os vételi ajánlatot adjon, az ajánlat érvényességi ideje 2010.
október 3.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Hebling Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal

- 36 -

