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ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 
 
Szám: 20/2017. 

  J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült:     Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testület 
     2017. november 30-án 16:30 órai kezdettel 
     megtartott nyílt üléséről 
 
Az ülés helye:     Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme 

Jelen vannak:    Hebling Zsolt polgármester, 
     Ferenczy Gábor alpolgármester, 

Gaál Dezső, 
     dr. Bókáné Katona Tímea, 
     dr. Bardóczi Miklós, 

Szalai Emese, 
     Tóth Zoltán képviselők. 
       
Tanácskozási joggal meghívott:  Báró Béla jegyző 
     Pandur Ferenc intézményvezető   
  
  
Napirend: 
 

1. Adórendelet módosítása 

2. Reklám, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet megalkotása 

3. Közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól szóló rendelet megtárgyalása 

4. Schmidt Miklós és társai kérelme 

5. Védőnői beszámoló 

6. 2018. évi belső ellenőrzési terv 

7. Vörösmarty Mihály kérelme 

8. Strand sétányon lévő egységek bérleti jogának megváltása 

9. Pályázati ügyek  

 

Hebling Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselő-testületből 7 fő 
megjelent, az ülés határozatképes.  
 
Javasolja, hogy vegyes ügyeket még külön pontba vegyék fel és fogadják el ennek megfelelően a 
napirendet. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozat hozza: 
 

191/2017(XI.30.) számú önkormányzati határozat 
 
 

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

1. Adórendelet módosítása 

2. Reklám, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet megalkotása 

3. Közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól szóló rendelet megtárgyalása 

4. Schmidt Miklós és társai kérelme 
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5. Védőnői beszámoló 

6. 2018. évi belső ellenőrzési terv 

7. Vörösmarty Mihály kérelme 

8. Strand sétányon lévő egységek bérleti jogának megváltása 

9. Pályázati ügyek  

10.  Vegyes ügyek 

 
Határidő: azonnal 

 Felelős: Hebling Zsolt polgármester  

 

1. Adórendelet módosítása 

 

Báró Béla jegyző ismerteti az előterjesztést. 

A képviselő-testület 14/2014. (XI.28) számon megalkotta a helyi adókról szóló rendeletét, melyet azóta 
többször módosított. 
 
 A helyi adókról szóló törvényt módosította a 2016. évi CLXXXII. törvény, amely szerint az 
építményadó tárgyak köre 2018. 01. 01-től kiegészül a településkép védelméről szóló törvényben 
meghatározott reklámhordozókkal.  
Reklámhordozó: a „túlnyomórészt” (50%-ot meghaladóan) a fenti törvény szerinti reklám (gazdasági 
reklám) elhelyezését biztosító eszköz, berendezés, létesítmény.  
Az önkormányzati rendeletben a 0-12.000.-Ft/m

2
/év határok közötti adómérték állapítható meg a – 

Htv. 16/A. § szerinti keretek között – a reklám közzétételére használt felületek után.  
 
Hebling Zsolt polgármester: Ez elsősorban a rendelet-tervezet a fémtáblákra vonatkozik. A meglévő 
óriásplakátok 2020-ig maradhatnak. Az óriásplakátoknál évente 144.000,-Ft lenne a bevétel a 
maximumot alkalmazva darabonként. A kisméretű táblák miatt véleménye szerint inkább egy jelképes 
összeget lenne célszerű megállapítani. Hiszen nem akarja a helyieket ellehetetleníteni. Ezt a díjat a 
cégérek kivételével kell fizetni. Első sorban a 8000,-Ft/m

2
/év díjat javasol. Kéri a testület véleményét, 

javaslatait. 
A képviselő testület javaslatai alapján a polgármester a 9.000,-Ft/m

2
/év mérték bevezetését javasolja 

a rendelet-tervezetben.  
 
Az adótárgy nem változtatható (a Htv-hez képest)  csak az adómérték differenciálható, tehát ezen 
mérték bevezetéséről is szükséges rendelkezni. 
Az adó alanya a reklámhordozó Ptk. szerinti tulajdonosa, amelyről pontos nyilvántartással nem 
rendelkezünk, illetve a bejelentési, nyilvántartási kötelezettség még nem egyértelmű.  
A településkép védelméről szóló törvény végrehajtására megalkotott 104/2017. (IV.28.) 
kormányrendelet rendelkezik a reklámhordozók elhelyezésének, bejelentésének eljárásáról szóló 
„településképi rendelet” megalkotásáról. Ezen helyi szabályok megalkotása, bevezetése után azzal 
összhangban valósítható meg az esetleges adóztatás.  
Az adózás érintené Alsóörs illetékességi területén lévő ingatlanon (köz- és magánterületen) 
elhelyezett reklámhordozókat.  
A közterületen (engedéllyel) elhelyezett reklámtáblákról rendelkezünk adatokkal: 2017. évben 510.000 
Forint közterület használati díj került előírásra (3.000Ft/m

2
/hó). 

A fentieket figyelembe véve kérem a javaslat elfogadását.  
 
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a rendeletet 
megalkotni.  
 
Az eddig fizetett 36.000,-Ft jelentősen csökkeni fog, de a magánterületen lévők után is meg kell az 
adót fizetni.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja az alábbi rendeletet: 
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Alsóörs Község Önkormányzatának 

15/2017. (XII. 01) önkormányzati rendelete 

A helyi adókról” szóló 14/2014. (XI.28) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény l. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) és h) pontjaiban, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el. 

 

1. § A helyi adókról” szóló 14/2014. (XI.28) önkormányzati rendelet a következő 5. § (3) 

bekezdéssel egészül ki:  

„5. § (3) Az adó mértéke az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, 

a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozó után 9.000 

Ft/m
2
/év.” 

 

2. § A rendelet 2018. január 01. napján lép hatályba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záradék:  

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. december 01. 

 

 

 
 
 
 
 

2. Reklám, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet megalkotása 

 

Hebling Zsolt polgármester ismerteti az előterjesztést. 

 
A Miniszterelnökség 2017. szeptember 21.-i keltezéssel megküldött körlevelében tájékoztatta 
önkormányzatunkat, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet elfogadásának 
határidejét 2017. október 1-ről 2017. december 31-re módosították, melyet megerősített 2017. 
szeptember 29-én hatályba lépet 2017. évi CV. törvény. 
Ugyanakkor a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának 
követelményéről, feltételeiről és tilalmáról szóló, valamint-a reklámok, reklámhordozók és cégérek 
elhelyezésére vonatkozó a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendeletet még 
idén el kell fogadni. 
A fent leírtak alapján a településkép védelmének a reklámokra, reklámhordozókra és cégérekre és 
egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó előírásairól, valamint az ezekkel kapcsolatos településképi 
bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendeletet jóvá kell hagyni, amely majd a településképi 
rendeletbe beépítésre kerül. 
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Az önkormányzatok a településképi rendelet hatályba lépéséig alkalmazhatják a helyi 
reklámrendeletet, annak elkészítését követően a reklámokra vonatkozó előírások is bekerülnek a 
településképi rendeletbe. Amennyiben nem készül el 2017. december 31-ig a településképi rendelet, 
akkor az átmeneti időre – a településképi rendelet elfogadásáig – megalkotott helyi reklámrendelet 
reklámok és reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó előírásait 2018. december 31-ig még lehet 
alkalmazni [2017. évi CV. tv. 4. §; 2016. évi LXXIV. tv. 14. § (2b) bek. b) pont; 2016. évi LXXIV. tv. 3. § 
(1) bek. d) pont]. 
 
A 2017. január 18-án már kihelyezett, de a 2016. évi LXXIV. törvény, illetőleg a településkép 
védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
104/2017. (IV.28.) Kormányrendelet előírásainak nem megfelelő reklámok, reklámhordozók 
tekintetében a határidő maradt: ezek (illetve a reklámozásra vonatkozóan korábban a helyi 
önkormányzattal megkötött szerződések) 2020. december 31-ig maradhatnak fenn [2017. évi CV. tv. 
6. § és 15/B. §; 2016. évi LXXIV. tv. 16. § (2) bek.; 2016. évi LXXIV. tv. 15. § (3) bek.]. 
 
 
A helyi reklámrendeletben viszont csak a reklámokra vonatkozó településképi bejelentés szabályait 
lehet meghatározni. 
 
Báró Béla jegyző: a rendelet be fog olvadni a településképi rendeletbe. 
 
Hebling Zsolt polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet tanulmányozza, 
észrevételeit tegye meg és ezt követően a rendelet-tervezetet jóváhagyni szíveskedjen. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja az alábbi rendeletet: 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

16/2017. (XII.01). önkormányzati rendelete 

a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről 

 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény 12.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

 

1. A rendelet célja és hatálya 

 

1. § (1) E rendelet hatálya Alsóörs közigazgatási területén a közterületen, a közterületről 

látható magánterületen, köztulajdonban álló ingatlanon vagy köztulajdonban álló, valamint 

közforgalmi személyszállítási szolgáltatást végző személy tulajdonában álló ingatlanon 

történő reklám, illetve reklámhordozó elhelyezésére terjed ki. 

 

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre – ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás 

magyarországi fióktelepét is –, aki Alsóörs az (1) bekezdésben meghatározott helyen reklámot 

tesz közzé, reklámhordozót tart fenn, helyez el, valamint reklámot, reklámhordozót kíván 

elhelyezni vagy ilyen céllal felületet alakít ki. 

 

 

 

 

 



5 
 

2. Értelmező rendelkezések 

 

 

2. § E rendelet alkalmazásában: 

a) CityLight formátumú eszköz: olyan függőleges elhelyezésű berendezés, amelynek mérete 

hozzávetőlegesen 118 cm x 175 cm és hozzávetőlegesen 2 négyzetméter látható, 

papíralapú reklámközzétételre alkalmas felülettel vagy 72”-90” képátlójú, 16:9 arányú, 

álló helyzetű digitális kijelzővel rendelkezik; 

b) City Board formátumú eszköz: olyan 2,5 métertől 3,5 métermagasságú két lábon álló 

berendezés, amelynek mérete 7-9 négyzetméter, látható, papír- (vagy fólia-) alapú, nem 

ragasztott, hátulról megvilágított reklámközzétételre alkalmas, hátsó fényforrás által 

megvilágított felülettel, vagy ilyen méretű digitális kijelzővel rendelkezik; 

c) funkcionális célokat szolgáló utcabútor: olyan utasváró, kioszk és információs vagy más 

célú berendezés, amely létesítésének célját tekintve elsődlegesen nem reklámközzétételre, 

hanem az adott területen ténylegesen felmerülő, a berendezés funkciójából adódó 

lakossági igények kielégítésére szolgál;     

d) információs célú berendezés: az önkormányzati hirdetőtábla, az önkormányzati faliújság, 

az információs vitrin, az útbaigazító hirdetmény, a közérdekű molinó, valamint a 

CityLight formátumú eszköz és CityBoard formátumú eszköz; 

e) közérdekű molinó: olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős 

eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült 

hordozófelületű hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között van 

kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és 

engedélyezett részét. 

f) közérdekű reklámfelület: olyan reklámhordozó vagy reklámhordozót tartó berendezés, 

amelyen a reklám közzététele más, egyéb célú berendezés közterületen való létesítésére, 

fenntartására tekintettel közérdekből biztosított, és amely ezen egyéb célú berendezéstől 

elkülönülten kerül elhelyezésre; 

g) más célú berendezés: pl. a pad, a kerékpárállvány, a hulladékgyűjtő, a telefonfülke, a 

reklámfelületet is tartalmazó, közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés, korlát és a 

közterületi illemhely 

h) önkormányzati faliújság: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített 

és fenntartott, elsődlegesen az önkormányzat testületei, szervei, tisztségviselői 

tevékenységéről a lakosságot tájékoztató berendezés, mely az önkormányzat működését 

szolgáló épületek homlokzatán kerül elhelyezésre és mely a közérdekű tájékoztatási célt 

meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat; 

i) önkormányzati hirdetőtábla: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából 

létesített és fenntartott, elsődlegesen a település élete szempontjából jelentős döntések, 

információk, közlemények, tájékoztatások, így különösen a település életének jelentős 

eseményeivel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló, közterületen elhelyezett 

tábla, mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is 

szolgálhat; 

j) útbaigazító hirdetmény: közérdekű információt nyújtó olyan közterületi jelzés, amelynek 

funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékoztatás, 

vagy egyéb közérdekű tájékoztatás; 
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3. Reklámok elhelyezésének általános szabályai közterülten és a közterületről 

látható magánterületen 

 

 

3. § Tiltott valamennyi e rendeletben, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 

törvényben (a továbbiakban: Tvtv.), valamint a Tvtv. felhatalmazása alapján kiadott, a 

településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) tiltott vagy 

nem szabályozott reklám közzététele. 

 

4. § (1) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem 

változtathatja meg hátrányosan. 

 

(2) Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán – építési reklámháló kivételével – nem 

helyezhető el. 

 

(3) Magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezett reklámhordozó a telekhatárt nem 

keresztezheti és közvetlenül a telekhatáron nem helyezhető el. 

 

(4) Reklámhordozó megvilágítása céljából kizárólag 80 lumen/Watt mértéket meghaladó 

hatékonyságú, statikus meleg fehér színű fényforrások használhatók. 

 

(5) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzétehető. 

 

(6) A közérdekű molinó, az építési reklámháló és a közterület fölé nyúló árnyékoló 

berendezés kivételével molinó, ponyva vagy háló reklámhordozóként, reklámhordozót tartó 

berendezésként nem alkalmazható. 

 

 

4. Reklám közzététele a településszerkezeti terv alapján meghatározott területen 

 

5. § (1) E rendelet 1. melléklete szerinti, a településszerkezeti terv alapján meghatározott 

területen reklám közzététele, illetve reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések 

elhelyezése az 1. mellékletben meghatározott számban kizárólag utcabútor alkalmazásával 

lehetséges. 

 

 

5. Egyes utcabútorok elhelyezésére vonatkozó különleges szabályok 

 

6. § (1) A közművelődési intézmények számának négyszeresével megegyező számú 

közművelődési célú hirdetőoszlop létesíthető.  

(2) Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű 

információ közlésére létesíthető: 

 

a) az önkormányzati működés körébe tartozó információk; 

b) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk; 

c) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos 

tájékoztatás nyújtása; 

d) idegenforgalmi és közlekedési információk; 

e) a társadalom egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami információk; 
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(3) Az információs célú berendezés felületének legfeljebb kétharmada vehető igénybe reklám 

közzétételére, felületének legalább egyharmada a (2) bekezdés szerinti közérdekű információt 

kell, tartalmazzon. 

 

(4) A más célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló 

árnyékoló berendezés. A közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés egész felülete 

hasznosítható reklámcélra. 

 

 

6. Reklámhordozóra, reklámhordozó berendezésekre vonatkozó követelmények 

 

7. § (1) Reklámhordozón reklám egymástól számított 2 méteres távolságon belül – ide nem 

értve az egyetlen funkcionális célú utcabútoron történő több reklámhordozó elhelyezését – 

sem horizontálisan, sem vertikálisan nem helyezhető el. 

 

(2) A közérdekű reklámfelület, az utasváró és a kioszk kivételével a reklám elhelyezésére 

szolgáló reklámhordozón kialakítható reklámfelület legalább egyharmadán  Alsóörs Község 

Önkormányzata az információs célú berendezésekre megállapított információk közzétételére 

jogosult. 

 

7. Építési reklámháló kihelyezése 

9. § Egy épület azonos közterületre néző homlokzatán kizárólag egy építési reklámháló 

helyezhető el. 

 

8.Településképi bejelentési eljárás a reklámok és reklámhordozók elhelyezésére 

 

10. § (1) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a Kr.-ben szereplő 

általános településképi követelmények és jelen rendeletben foglalt reklám és reklámhordozó 

elhelyezési követelmények tekintetében a reklámok és reklámhordozók elhelyezését 

megelőzően. 

(2) A polgármester a településképi bejelentési eljárást a Tvtv-ben, a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendeletben (a továbbiakban: Tr.) és a jelen rendeletben foglalt eljárási szabályok szerint 

folytatja le. 

(3) A bejelentést a rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon az ott meghatározott 

adattartalommal, 2 példányban, papíralapon vagy elektronikusan kell benyújtani a 

polgármesterhez. A bejelentéshez az építészeti-műszaki tervet mellékelni kell.  

(4) A reklám és reklámhordozó elhelyezése a településképi bejelentés alapján – a 

Polgármester tudomásul vételét tartalmazó hatósági határozatának birtokában, megkezdhető, 

ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges. 

(5) E rendeletben foglalt településképi kötelezettségek megsértésével kapcsolatos hatósági 

eljárásra a Tvtv., a Tr. és a Kr. illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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9. Záró rendelkezések 

 

12. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

(1) A rendelet kihirdetésével hatályát veszti Alsóörs község Önkormányzatának a 

környezetvédelemről szóló 9/2004(VI.25) önkormányzati rendeletének 27.§ (2) 

bekezdése és 30 § (2) bekezdés b. pontja valamint 2 számú mellékletének (4) pontja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záradék:  

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. december 01. 

 
       

 

 

 

1. melléklet  Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 

16/2017. (XII.01) önkormányzati rendeletéhez 

 

 

Településszerkezeti terv alapján meghatározott azon területek, ahol utcabútor 

alkalmazásával lehetséges reklám közzététele, illetve reklámhordozók, reklámhordozót tartó 

berendezések elhelyezése, valamint a használható utcabútor száma. 

 

Beépítésre szánt területek 

 

1. Vegyes terület 

 

1.1. Településközpont terület: 5 db utcabútor igénybevételével lehetséges reklám közzététele 

és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése. 

 

2. Lakóterület 

 

2.1. Kisvárosias lakóterület:  3 db utcabútor igénybevételével lehetséges reklám közzététele és 

reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése. 
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2. melléklet Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 

16/2017. (XII.01) önkormányzati rendeletéhez 

 

 

BEJELENTÉS 

 

településképi bejelentési eljárásához reklámok, reklámhordozó berendezések, reklámhordozót tartó 

berendezések elhelyezése tekintetében 

 

I. Bejelentő 

1. személy/szervezet neve: ……………………………………………………………………... 

2. lakcíme/ székhelye: ……………………………………………………………… 

3. értesítési címe:  ……………………………………………………………………………… 

4. telefon/fax/e-mail: …………………………………………………………………………… 

 

II. A folytatni kíván tevékenység:  (aláhúzással jelölje a kiválasztott lehetőséget) 

1. reklámok, reklámhordozó berendezések, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése, 

2. építési reklámháló elhelyezése 

3. település szempontjából jelentős rendezvényről hirdetmény kihelyezése, 

 

III. Tervezett tevékenység 

1. helye, az érintett telek helyrajzi száma: ……………………………………………………... 

2. Megjelölése, rövid leírása: …………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………....... 

3. Tervezett időtartama: ………………………………………………………………………... 

 

IV. Csatolt mellékletek: (építészeti-műszaki terv)  

 

Kelt:          

 …………………………………

 bejelentő 
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3.Közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól szóló rendelet 

megtárgyalása 

Hebling Zsolt polgármester ismerteti az előterjesztést. 

Már a teadélutánon és a dohánybolt kapcsán is felmerült ez a téma. Környező települések rendeleteit 
áttekintve megállapítottuk, hogy van, ahol teljesen tiltva van, van ahol területek, időszakok - pl. 
Szilveszter - tesznek kivételt. Napjainkban meglehetősen megnőtt a közterületen történő szeszes ital 
fogyasztás miatt kialakult visszás helyzetek száma, és így indokolttá, valamint szükségessé vált a 
szankcionálás lehetőségének biztosítása. 

Erről tervezetet készített az Önkormányzat, melyre vonatkozóan kéri a Képviselő-testület javaslatait, 
hozzászólásait. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szt.) 200. §-a az alábbiak szerint rendelkezik a közterületen 
történő szeszes-ital fogyasztásról: 
 
„(1) Aki 

a) a szeszes ital árusítására vagy a közterületen történő fogyasztására vonatkozó - törvényben, 
kormányrendeletben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott - tilalmat megszegi, 

b) vendéglátó üzletben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére szeszes italt szolgál 
ki, 

c) a szeszes ital eladása során közterületen vagy nyilvános helyen szemmel láthatóan részeg 
állapotban lévő személynek szeszes italt szolgál ki, 

d) közterületen vagy nyilvános helyen fiatalkorút szándékosan lerészegít, 
szabálysértést követ el. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő is szabhat ki 
helyszíni bírságot.” 
Az a) pontban szabályozott közterületi szeszes ital fogyasztás – figyelemmel arra, hogy ilyen jellegű 
rendelkezést törvény, illetve kormányrendelet nem tartalmaz – ténylegesen akkor büntethető, ha helyi 
szinten önkormányzati rendeletben kerül szabályozásra a tilalom. 
A hivatkozott szabálysértési kerettényállás kitöltése céljából javasoljuk megalkotni a mellékelt 
rendelettervezetet. A rendelettervezet közterület fogalma azonos az Szt. közterület fogalmával, amely 
tág értelmezésre ad lehetőséget és büntethetővé teszi a magánterület közforgalom elől el nem zárt 
részén történő italfogyasztást is. A rendelettervezetben indokoltnak látjuk meghatározott 
eseményekhez és engedélyekhez kötött kivételi körök szabályozását. 
Az eljárás alá vontakkal szemben ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő összegű 
szabálysértési bírság és ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki. A 
szabálysértési eljárás lefolytatására a Balatonfüredi Járási Hivatal jogosult. 
 
Hebling Zsolt polgármester: Lehet területet és időszakokat megjelölni pl: partközel, 71-es számú főút 
alatt.  
 
Báró Béla jegyző: Felolvassa a 2 § (1) bekezdés a) pontját. 
Tóth Zoltán képviselő: Javasolja ennek a pontnak a módosítását, aszerint, hogy kerüljön ki az 
„üzletek” szó. Tehát az üzletek, boltok mellett ne lehessen, csak a teraszokon. Véleménye szerint nem 
a büntetés a cél, hanem az italozás következményeire gondol.  
Báró Béla jegyző: Szabálysértési tényállást állapíthatunk meg. A közterület felügyelő és a rendőrség 
kezdeményezheti, és a Balatonfüredi Járási Hivatal tud eljárni. 
Hebling Zsolt polgármester: Összefoglalja, hogy a 2 §. (1) bek. a) pontja ennek megfelelően módosul. 
A b) bekezdés az eseményeket, rendezvényeket tartalmazza. Kérdezi, hogy legyen –e egyéb időszak 
megjelölve.  A Képviselő-testület úgy döntött, hogy ne legyen. Kérdezi továbbá, hogy területi 
lehatárolása legyen-e?  
A képviselők véleménye szerint a strand ne kerüljön bele.  
dr. Bardóczi Miklós képviselő: Javasolj, hogy a 71-es főút alatti területen lehessen. 
Ennek alapján Báró Béla jegyző összefoglalja, mellyel a képviselők egyetértenek, hogy a 71-es főúttól 
(azaz a Balaton és a 71-es között) délre eső területen lehet. 
Hebling Zsolt polgármester: A rendelet január 1-jétől lép hatályba. Kérdezi, hogy van-e további 
javaslat.  
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Kérdés, javaslat nem lévén kéri, hogy a Képviselő-testület döntsön a közterületen történő szeszesital 
fogyasztás szabályairól szóló rendelet elfogadásáról. 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja az alábbi rendeletet: 

 

Alsóörs Község Önkormányzat képviselő testületének  

17/2017(XII.01) önkormányzati rendelete  

a közterületen történő alkoholfogyasztás szabályairól 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, tekintettel a szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés 

a) pontjában foglaltakra, a közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól az alábbi rendeletet 

alkotja. 

1. § A rendelet alkalmazása szempontjából: 

a) Közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a. pontjában 

meghatározott terület. 

b) Szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.§ 23a. pontjában meghatározott 

alkohol tartalmú ital 

2. §(1) Alsóörsön szeszes italok fogyasztása a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi közterületen 

tilos. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom alól kivételt jelentenek az alábbiak: 

a) az érvényes közterület-használati megállapodással rendelkező vendéglátó egységek, teraszain 

nyitvatartási időben 

b) alkalmi-, ünnepi- és sportrendezvények és 

c) minden év első és utolsó napján közterületen fogyasztható szeszes ital. 

d) A 71-es főközlekedési út és a Balaton közötti területen egész évben közterületen fogyasztható 

szeszes ital 

3. § E rendelet 2018. január 1-én lép hatályba. 

 

 

 

 

Záradék:  

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. december 01. 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

1. Társadalmi hatások 

A rendelet következtében Alsóörsön a közterületi szeszes ital fogyasztása a társadalmi együttélés 

alapvető szabályainak megfelelően kerül meghatározásra, és ezáltal csökkennek a közterületi szeszes 

ital fogyasztással kapcsolatban kialakult visszatetsző helyzetek.  

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet alapján befolyt bevételek szabálysértési bevételként Magyarország központi költségvetését 

illetik. 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

A csökkenő fogyasztás eredményeként kevesebb lesz a közterületen elszórt italos üvegek és dobozok 

száma. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet alapján a Közös önkormányzati Hivatal adminisztratív terhei (különösen közterület 

felügyelet) növekednek. 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

Következetes és egységes jogi szabályozása megalkotása, a szabálysértési kerettényállás tartalommal 

történő kitöltése. 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A meglévő keretek alkalmasak a végrehajtásra. 

 

4.Schmidt Miklós és társai kérelme 

 
Hebling Zsolt polgármester ismerteti az előterjesztést.  
 
Schmidt Miklós és kérelmező társai az alábbi kéréssel fordultak az Önkormányzathoz. A Merse 
Minimál Kft. által épített lakópark munkálatai már egy éve folynak, ezáltal folyamatosan zavarják a 
környezetükben élő családok nyugalmát, pihenését az állandó por és zaj szennyezéssel.  
Kérik a képviselő-testületet, hogy a meglévő csendrendeletet kiegészítve gondolkodjanak el, az 
iparszerűen végzett építkezések korlátozásáról, hétvégente, illetve ünnepnapokon, hogy legalább 
néhány időszakban egy héten fellélegezhessenek az ott lakó családok a folyamatos hangzavarból. 
Mindezt arra való tekintettel, hogy nem egy családi ház készül, hanem egy lakópark, aminek 
kivitelezése még sokáig zavarhatja a környéken lakók nyugalmát. 
 
Hebling Zsolt polgármester: Megvizsgálta az Önkormányzat a körülményeket. A rendeletet betartották, 
de a szállító járművek hajnalban mentek ki az építkezési területre. Itt is áttekintésre kerültek környező 
település rendelete (Balatonfüred). Az erre vonatkozó rendeletrészt felolvassa.  
Ferenczy Gábor alpolgármester: Kompromisszumot kellene kötni. Vasárnap a 8 órát ő is korainak 
tartja. 
Hebling Zsolt polgármester: A rendelet a fűnyírásra is vonatkozik. 
Báró Béla jegyző: Javasolja, hogy a nyári időszakra vonatkozót kellene egész évre átvinni.  A nyári 
időszak szerint július 15. és augusztus 31. között hétköznap 8-19 óráig, és szombat vasárnap 9-19 
óráig. 
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Hebling Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a nyári időszakra vonatkozó rendeletrészből vegyenek át 
elemeket, pihenőnap és vasárnap pedig 2 órát szűkítés legyen. A nyári rendezvények és az októberi 
rendezvényeket is át kell vizsgálni. 
Báró Béla jegyző javasolja, hogy szeptember 30-a utáni időszaknál a 22 órára módosuljon.  
Hebling Zsolt polgármester: A praktikumtárba belekerül a módosított rendelet.  
Összefoglalja, hogy a nem nyári, esti időszakot a balatonfüredi rendeletből átvenni javasolja.  
Vasárnap és ünnepnap 1-1 órát szűkítsen a testület. Valamint déli időszakban 12 és 13 óra között ne 
lehessen zajjal járó tevékenységet végezni. 
 
Javasolja a Képviselő-testület ismét tárgyalja az előkészített rendelet módosítást. 
 
 

5. Védőnői beszámoló 

 
Hebling Zsolt polgármester ismerteti a 2016. évi védőnői beszámolót, melyet a Képviselő-testület 
előzetesen elektronikus úton megkapott.  
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri annak elfogadását. 
 
 A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozat hozza: 
 

192/2017(XI.30.) számú önkormányzati határozat 
 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi védőnői beszámolót megismerte, 
jóváhagyja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester  

 

6. 2018. évi belső ellenőrzési terv 

 

Hebling Zsolt polgármester ismerteti az előterjesztést, mely előzetesen elektronikus úton kiküldésre 
került. 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) 
Kormány rendelet 31. § előírta a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési 
kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.  
Az éves ellenőrzési tervet az önkormányzat képviselő-testülete, az előző év december 31-ig hagyja 
jóvá. 
Az Önkormányzat környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján hajtotta 
végre a belső ellenőrzés. 
Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés 
rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban 
került összeállításra.  
A 2018. évi munkaterv összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó és 
megbízható kép kialakítása az Önkormányzat működéséről, az eszközökkel és forrásokkal való 
gazdálkodásról.  
Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek 
kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.  
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri annak elfogadását. 
 
 A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozat hozza: 
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193/2017(XI.30.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2018. évi belső 
ellenőrzési tervét elfogadja.  
 
Határidő: 2017.12.31. 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 

7.Vörösmarty Mihály kérelme 

 
Hebling Zsolt polgármester ismereti Vörösmarty Mihály kérelmét.  
 
Vörösmarty úr kérelmezi, hogy a tulajdonában lévő Alsóörs, zárkert 1061/2 hrsz-ú ingatlant 
engedélyezze a képviselő-testület a belterületbe vonását. Jelezte továbbá, hogy a szomszédos 
ingatlanok belterületbe vonása már megtörtént. 
 
Hebling Zsolt polgármester: A belterületbe vonást az önkormányzat kezdeményezheti, de a felmerülő 
költségeket az ingatlan tulajdonosa viseli. Továbbá kezdeményeznie kell az ingatlan művelésből való 
kivonását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri annak elfogadását. 
 
 A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozat hozza: 
 

194/2017(XI.30.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Vörösmarty Mihály és társai 
tulajdonosok kérését az alsóörsi 1061/2 hrsz-ú „szántó 4” művelési ágú 1564 m

2
  ingatlan 

belterületbe vonására vonatkozóan. Az Önkormányzat kezdeményezi az ingatlan végleges más célú 
hasznosítását belterületbe vonás céljára, a kérelmező által elkészítettet vázrajz alapján.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodások aláírását követően kérje a 
Földhivataltól a mezőgazdasági terület végleges más célú hasznosításának engedélyezését, valamint 
a belterületbe vonásnak az ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetését.  
 
A vázrajz elkészítését követően a Képviselő-testület ismét tárgyalja a belterületbe vonási kérelmet. 
 
Határidő:  
- a megállapodások aláírására a Földhivatal által záradékolt vázrajzok benyújtását követően: azonnal 
- a földhivatal megkeresésére: a megállapodások aláírását követő 30 napon belül  
 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 
 

8. Strand sétányon lévő egységek bérleti jogának megváltása 

 
Hebling Zsolt polgármester: 11 éves bérleti jog jár le a 7 épületben található egységek esetében. 
Tájékoztatást kaptak a bérlők, a pályázat és fejlesztések elkészültek. Holnapi nap folyamán a 
bérlőkkel egyeztetést folytatunk a bérleti szerződésekre vonatkozóan, hogy eljuthasson az 
Önkormányzat a szerződések aláírásáig és a számla kiállításához.  
A bérlők kérése a korábbi határozatra hivatkozva, hogy a szerződéskötéskor 30%, jövő évre 
vonatkozóan pedig 40% és 30% kerüljön megfizetésre. Kérés továbbá, hogy a III. részt 2019. évre 
átvinnék, akár januárra, hogy könyvelési szempontból ne legyen egy év annyira megterhelő.  
A bérleti szerződések kiegészítésre kerülnének, mivel egyéb feltételeket is bele kell venni. Így pl. a 
reklámtábla, a hozzáépítések, hűttőszekrény kihelyezés. Felkéri Pandur Ferencet, hogy ismertesse a 
tervezett bérleti szerződés pontjait illetve a bérlőkkel történő megbeszélés témáit. 
 
Pandur Ferenc intézményvezető: A vezetőkkel történt első egyeztetés alapján a strandi bérlőkkel 
kötendő hosszú távú szerződésbe az alábbi fontos elemeket szeretnénk beletenni: 
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- Alsóörs Község Önkormányzat (bérbeadó) 2017. Októberben megvalósította az épület külső 
felújítását. A bérleti időszakban a bérlő kötelessége, jó gazda módjára, a folyamatos 
karbantartás és az egység állagának megóvása. Minimum 3 évente a külső és belső festést-
mázolási és felújítási munkát elvégezze. A tartó szerkezeti és homlokzati elemek csak 
szaktervező által készített terv és műszaki leírás alapján alakíthatóak át a tulajdonos 
hozzájárulása után.  
 

- Az egység alapterülete nem növelhető, toldalék és tároló hely sem létesíthető. Az épületek 
közötti külső és belső udvarokban és a strandi burkolt felületen csak a vendégek kulturált 
kiszolgálását biztosító eszközök (padok, székek, asztalok) helyezhetőek el. 

 
- Bérlő kötelezettsége legalább 2018. április 30-ig az egység teljeskörű belső felújítása 

(burkolatok, víz- és elektromos vezetékek, festés-mázolás). Érintésvédelmi jegyzőkönyv 
elkészíttetése. A munkák elvégzéséről felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 
 

 
- Bérlő tevékenységét csak az épületben végezheti 1 db italhűtőn és 1 db jégkrém hűtőn kívül 

más eszközt, berendezést nem helyezhet ki.  
 

- A strand területén a belső kiszolgáló út és az épület közötti térkő burkolat bérleti díj 
megfizetésével vehető igénybe. Ennek mértéke: 2080 Ft/m

2
, melyet a bérbeadó évente 

emelhet. 
 

- Bérbeadó a Strand sétányon 1 vagy 2 db parkírozó helyet biztosít bérlő részére, melyhez 
2018. április 30-ig „békát” telepít le. Meghibásodás, sérülés esetén a szerkezet javítása, 
esetleg cseréje a bérlő kötelezettsége. 
 

- Felek megállapodnak abban, hogy az egység termékkínálatának bemutatására 1 db kétoldalas 
0,8X1,2 m méretű, fém szerkezetű, lábakon álló reklámtábla létesíthető az  egység  előtti 
burkolt felületre merőlegesen, továbbá 1 db max. 1 m

2
-es mobil megállító tábla helyezhető ki.  

 
 

- A strand területén terméket kínálni, árusítani nem lehet, továbbá tilos a vendégek megszólítása 
és az egységhez „csábítása” 
 

- Hulladékszállítás. Évek óta megoldatlan probléma. Tavaly 2,5-2,7 MFt-ba került, melyet az 
Önkormányzat fizetett.  
Hebling Zsolt polgármester javasolja, hogy külön ne szedjen az Önkormányzat szemétdíjat. 
Báró Béla jegyző: Korábbi rendeletben úgy volt, hogy a szemétszállítás díjáról külön 
állapodnak meg.  
 

- Őrzés (Brill Kft-vel történő szerződés kötés). Javasolja, hogy vizsgálják meg annak 
lehetőségét,hogy a őrzési díj kerüljön bele a szerződésbe, melyet az Önkormányzat 
kiszámláz,majd továbbutalásra kerülne a Brill Kft-nek. 
Jelzi, hogy mindig volt olyan bérlő aki nem fizette.  
Ferenczy Gábor alpolgármester: jobb lenne, ha megállapodnának.  
 

- Egység kötelező nyitva tartása június 15-től augusztus 20-ig 
 

- Bérleti jog eladása - csak a 10 évre meghatározott bérleti jog összegének teljes befizetése 
után történhet. 

 
- Mérő órák leolvasása (víz, villany) 

 
- Egységek házszámozása. 
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Hebling Zsolt polgármester: Javasolja, hogy egy jégkrémes és egy italos hűttő helyezhető el. Kéri a 
Testületet, hogy támogassák ezt a javaslatot. Továbbá nem engedélyezi az Önkormányzat két épület 
közötti dolgok elhelyezését, még ponyvával történő letakarás esetén sem.  
A képviselő-testület támogatja ezen javaslatokat, valamint, hogy a III. részletet 2019.évben kelljen 
befizetniük a bérlőknek.  
Hebling Zsolt polgármester javasolja, hogy mivel nem 2018. évben kerül a III. részlet befizetésre, 
hanem 2019. évben, cserébe a bérleti díj korrekcióval módosul. Ennek négyzetméterre vetített 
összegét kéri kiszámoltatni. 
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri annak elfogadását. 
 
 A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozat hozza: 
 

195/2017(XI.30.) számú önkormányzati határozat 
 
 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 87/2017. (V.18) 
számú önkormányzati határozatát az alábbiak szerint:  
 
2017. december 27. napjáig 30% 
2018. július 01. napjáig 40% 
2019. január 31. napjáig 30%. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester  

 

9. Pályázati ügyek 

 Pályázati felhívás az első világháború történelemi emlékeit őrző emlékművek 
rendbetételére, renoválására, helyreállítására, új emlékművek felállítása 

 
 
Hebling Zsolt polgármester ismerteti az előzetesen elektronikus úton kiküldött pályázati anyagot.  
Kérdezi a testületi tagokat, hogy adjon be pályázatot az Önkormányzat. 
A képviselők támogatják a pályázat benyújtását. 
dr. Bardóczi Miklós képviselő: Javasolja, hogy kőfaragókat is vonjon be az Önkormányzat. 
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri annak elfogadását. 
 
 A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozat hozza: 
 

196/2017(XI.30.) számú önkormányzati határozat 
 
 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja „az első világháború történelemi 
emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására, új emlékművek felállítása”c 
című pályázat benyújtását. A pályázat kódja: KKETTKK-CP-02. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester  
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 Pályázati felhívás „Testvér- települési programok és együttműködések” 
 

Báró Béla jegyző ismerteti a pályázati felhívást.  

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint a 

BGA törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a 

Bethlen Gábor Alap 2018. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére.  

Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri annak elfogadását. 
 
 A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozat hozza: 
 

197/2017(XI.30.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a 

Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint a BGA törvény végrehajtásáról 

szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot, a Bethlen Gábor Alap 2018. évi 

„Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére.  

Határidő: 2017.12.31. 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

 

10. Vegyes ügyek 

 

 Hebling Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testület, hogy jogilag lezárásra került a 
MIN-TECH Kft-vel a régi hivatal épület tárgyában kapcsolatos pályázat.  
 

 Hebling Zsolt polgármester: November 24-én az Eötvös Károly Művelődési Házban került 
megrendezésre a II. Veszprém Megyei Értékünnep. Megköszöni Gaál Dezső képviselőnek az 
előadását. 
Gaál Dezső képviselő: Köszöni az elismerést és hogy Alsóörs értékeiről tarthatott előadást. 
Megtiszteltetésnek tartja. Külön kiemeli, hogy ez volt a második Veszprém megyei 
értékünnep, melynek Alsóörs adhatta a helyszínt.   
 

 Ferenczy Gábor alpolgármester: A karácsonyi kivilágítás kapcsán jelzi, hogy bővült a 
kivilágított közterületi tárgyak száma. 
 

 dr. Bardóczi Miklós képviselő: Indítványozná, hogy az Önkormányzat mérje fel az igényeket a 
bárányhimlő és a rota vírus elleni védőoltásra vonatkozóan. A bárányhimlő elleni védőoltás 2 
db., a rota vírus (fél éves kortól adható) elleni pedig 3 db oltást jelent. A gyógyszergyártó 
céggel tárgyalni kell az igényfelmérést követően, a kedvezmények tekintetében.  
Hebling Zsolt polgármester: Javasolja, hogy felhívást tegye meg az Önkormányzat. Az 
összegek 90%-át finanszírozza az Önkormányzat az 10%-át pedig a szülők. 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozat hozza: 
 

198/2017(XI.30.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a rotavírus és a bárányhimlő elleni 
védőoltás költségeinek a 90%-os támogatását. Továbbá felkéri a település védőnőjét a védőoltások 
igényfelmérésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
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 Tóth Zoltán képviselő: Több településen a 70 év feletti lakosok részére 10.000,-Ft-os utalványt 
ad az Önkormányzat. Kérdezi, hogy esetleg önkormányzatunk tud-e adni, valamint, hogy 
költségvetési oldalról mit jelentene. 
Báró Béla jegyző: 500 fő felett vannak a 63,5 év korúak. Jelenleg 2100,-Ft összeg értékben 
készülnek a csomagok.  
A képviselők egyetértenek abban, hogy komoly hagyománya van a csomagoknak és örömmel 
tölti el az idős korúakat. 
Javasolják a 3000,-Ft-ra történő emelést. 
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozat hozza: 
 

199/2017(XI.30.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Alsóörs község nyugdíjasai 
részére 3.000,-Ft/fő összegben kerüljön karácsonyi csomag kiküldésre. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 

 
Hebling Zsolt polgármester megköszöni a részvételt és a Képviselő-testületi ülést 18:20 órakor 
bezárja. 

 
k.m.f. 

 
 
 

 


