
ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS ALSÓÖRS HEGYEN
Tavaszi zöldhulladék gyűjtés: máj. 2., őszi zöldhulladék gyűjtés: nov. 28.
A gyűjtés módja a megszokottak szerint történik. Kérjük,
1. az ágakat, ágnyesedékeket (max. 5 cm átmérőjű és 1 méter hosszú 

ágak) madzaggal, nem dróttal, kévékbe kötve,
2. a fűkaszálékot, falombot lezárt zsákokba helyezzék ki. A zsákolást 

kérjük, úgy végezzék el, hogy az kibírja a kézi emelést!
Amennyiben a zöldhulladék közé kommunális hulladék vagy egyéb 

jellegű anyag kerül, a kevert anyag komposztálásra alkalmatlanná válik, 
az nem lesz elszállítva!

ÜDÜLŐ-, NYARALÓTULAJDONOSOK
2022. április 18 - október 14. között:

 – hetente 1, összesen 26 alkalommal gyűjtik a kommunális hulladékot, 
 – ezen időszak alatt vehetik igénybe a házhoz menő szelektív hulla-
dékgyűjtést, kéthetente, páros heteken, ürítési napon

 – szintén ezen időszak alatt vehetik igénybe – zárt gyűjtőedénnyel – a 
házhoz menő zöldhulladék-gyűjtést (ürítési napon, hetek: 19., 23., 
27., 31., 35. és 39. hét).
Amennyiben külterületen él és nem tud edényt használni a kommu-
nális hulladék gyűjtésére: az emblémázott, chippel ellátott matricá-
kat az idei évben is a Balkom ügyfélszolgálatán szükséges igényelni, 
legegyszerűbben e-mailben (ugyfelszolgalat@balkom.hu) vagy a hon-
lapjukon keresztül: https://balkom.hu/matrica_egysegcsomag.
A matrica egységcsomagot az igénylés leadása után postán küldik ki. 
A Balkom telephelyén lakossági HULLADÉKUDVAR működik. Beszál-

lítás előtt, kérjük, mindenképp tájékozódjon az alábbi linken! https://
balkom.hu/hulladekudvar/

Nagyon kérünk mindenkit, ne csak saját ingatlanára legyen igényes, 
hanem saját környezetét, előtte lévő közterületet is óvja, ne rakjon ki 
illegális hulladékot, mert az nem lesz elszállítva!

LOMTALANÍTÁS: évente egyszer bejelentés, kérelem alapján közvet-
len az ingatlanról szállítja el a szolgáltató a lomot (ennek különdíja nin-
csen). Ez a szolgáltatás július és augusztusban szünetel. Kérjük, vegye fel 
a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal!

Szelektív ÜVEG hulladékgyűjtő sziget a Sportcsarnoknál található!
Kizárólag az edényzetbe EGYENKÉNT bedobott hulladék helyezhető el, 

minden egyéb, nem a kiírásnak megfelelő ILLEGÁLISNAK  számít, a hely-
telen használat miatt minden esetben rendőrségi feljelentést teszünk.

6. EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK
 – ORVOSI ELLÁTÁS: 8226 Alsóörs, Óvoda u. 4. Dr. Bardóczi Miklós házi-
orvos: hétköznap 8-16 óráig: Tel.: 06-30-9461361. 
A háziorvosi szolgálat előjegyzéssel működik: Tel.: 06-20-7777282.

 – ORVOSI ÜGYELET: hétköznaponként 16 órától másnap reggel 8 óráig, 
illetve hétvégén és ünnepnapokon: Egészségház 8220 Balatonalmá-
di, Petőfi Sándor út 2-4. „A” épület, földszint. Tel.: 06-88-412-104. 
Mentők: 104.

 – Fogorvosi ellátás: 8226 Alsóörs, Óvoda u. 4. Dr. Illés Rita 06-30-9369516.
 – Paracelsus GYÓGYSZERTÁR: Óvoda u.4/d. Tel.: 06-87-447-004.  
Nyitva: hétfőtől péntekig 8-16 óráig.

 – RENDŐRSÉG: 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 15. Tel.: 06-87-482-288.

 – Alsóörsi körzeti megbízott: Gézárt Viktor, tel.: 06-30-6308108.
 – Segélyhívó telefonszámok: Mentők 104, Tűzoltóság 105, Rendőrség 107, 

általános segélyhívó: 112.
 – Térségi szociális központ: BALATONALMÁDI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓ-
LÉTI KÖZPONT ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT: Balatonalmádi, Baross G. u. 
32. Tel: 06-88-542-551. www.almadikozpont.hu

 – KORMÁNYABLAK (Okmányiroda): 
8230 Balatonfüred, Felső köz 2. Tel.: 06-87-795-225

 – FÖLDHIVATAL: 8230 Balatonfüred, Felső köz 2. Tel.: 06-87-581-190 
Ügyfélfogadás: hétfőn: 8-16 óráig, kedden: 8-12 óráig, szerdán, csü-
törtökön: 8-15.30 óráig, pénteken: 8-13 óráig   
(balatonfured.foldhivatal@veszprem.gov.hu).

 – ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG: Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüre-
di Járási Hivatala (Balatonfüred, Felső köz 2. Telefon: 06-87-795-077)

 – TELEPÜLÉSKÉPI ELJÁRÁS ÉS KONZULTÁCIÓ, rendeltetési mód változás: 
Mártonffy Gábor főépítész (foepitesz@alsoors.hu).

 – Önkormányzati RENDELETEINK megtalálhatóak honlapunkon: www.
alsoors.hu, ahol az oldal bal oldalán az „önkormányzat”, majd „rende-
letek” alfejezetnél keresősáv áll rendelkezésre (a rendelethez kapcso-
lódó beírt szóból találatokat ír ki: pl. helyi építési szabályzat.)

7. TURIZMUS
 – Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület (Alsóörs, Vasút utca 3.)
 – Tourinform iroda: Telefon: 06-87-575-000, 06-70-3718501, e-mail 
cím: info@balatonriviera.hu, honlap: www.balatonriviera.hu

 – Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó: a szállóvendégek után beval-
landó és fizetendő, akkor is, ha pl. ingatlanunkban barátokat látunk 
vendégül, mértéke: 500 Ft/fő/vendégéjszaka (18 éves kor felett). 
Csekk és bevallás nyomtatvány hivatalunkban kérhető.

8. INTÉZMÉNYEINK
 – Eötvös Károly Művelődési Ház és Könyvtár (Alsóörs, Endrődi Sándor u. 
49.) Tel.: 06-87-788-476, e-mail cím: alsoorsmuvhaz@gmail.com

 – Sportcsarnok (Endrődi Sándor u. 24. Faluközpont) tel.: 06-20-2584559
 – Napraforgó Óvoda és Bölcsőde (Alsóörs, Óvoda u. 2.) tel.: 06-87-447-
086, e-mail cím: alsoorsovi@gmail.com

 – Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda Utánpótlás 
Központ (Alsóörs, Endrődi Sándor u. 18.) tel.: 06-87-447-167, e-mail: 
refendrodi@gmail.com

 – ÖNKORMÁNYZATUNK elérhetősége: 8226 Alsóörs Endrődi Sándor u. 
49., tel.: 06-87-447-192, e-mail címek:
– Közös Önkormányzati Hivatal: hivatal@alsoors.hu
–  Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet: temusz@alsoors.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda 8-15.30 óráig, péntek 8-13 óráig
Honlapunk: www.alsoors.hu
Facebook csoportunk: „Alsóörsért Közösen”, kérjük, csatlakozzon!

Köszönjük előre is szíves együttműködésüket, a 2022. évre jó egészsé-
get, sok örömet kívánva, tisztelettel:

Hebling Zsolt polgármester

Alsóörs vár, marasztal, visszavár!
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Kedves Alsóörsi Lakosaink, Ingatlantulajdonosaink!

Kedves Alsóörsi Lakosaink, Ingatlantulajdonosaink!
Tisztelettel köszöntöm Önöket! Hagyományainknak megfelelően je-

lentkezünk aktuális, reméljük az Önök számára hasznos tájékoztató fü-
zetünkkel. Kérjük, szíveskedjenek jelezni, milyen egyéb információkat 
tartalmazzon a jövőben e kiadvány!

Sajnos a tavalyi esztendőt  is meghatározta a járvány, de bizakodunk, 
hogy 2022-ben – településünk 750 éves jubileumán – tartalmas, sok 
közös sikerben bővelkedő esztendőt élhetünk meg, mindenkire szükség 
van faluközösségünk építésében.

Hebling Zsolt polgármester

1. KÖZMŰVEK
 – Ivóvíz CSŐTÖRÉS bejelentése: 
DRV Zrt. Telefonon: 06-80-240-240 (0-24 óráig)

 – KÖZVILÁGÍTÁSI hiba esetén hívható szám: szakaszhiba esetén: 
E.ON: 06-80-533-533

 – egyedi lámpahibánál: Fényforrás Kft. 8 és 18 óra között: 
06-70-4086908, e-mail: fenyforraskft@gmail.com

 – GÁZSZIVÁRGÁS esetén: E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. 
Tel.: 06-80-301-301

 – KÁBELSZOLGÁLTATÓ: Vodafone, telefon: 1270
 – KÉMÉNYSEPRÉS: kiemelten ajánljuk a szolgáltatás igénybevételét, 
amely életet menthet. Időpontkérés, információ: 
https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/

 – Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése (SZIP-
PANTÁS): Alsóörs területén a közszolgáltatást KIZÁRÓLAG Parrag 
György egyéni vállalkozó végezheti, amelyet az érintett ingatlantu-
lajdonosok (akik nem rendelkeznek közcsatorna rákötéssel, mivel az 
nem megoldható) kötelesek évente igénybe venni. (Veszprém, Erdő-
sáv u. 16. Telefon: 06-88-443-049, 06-30-9462378, 06-30-8562750)

 – Felhívjuk a figyelmet, hogy az ingatlanon képződő CSAPADÉKVIZET szigo-
rúan TILOS a szennyvíz KÖZCSATORNÁBA bevezetni, mert veszélyhelyze-
tet idézhet elő. A szolgáltató füstöléses módszerrel folyamatosan ellenőr-
zi a szabály betartását, melynek megszegése büntetést von maga után.

2. KÖZTERÜLETI INFORMÁCIÓK
 – Használatukat rendelet szabályozza, engedély szükséges, pl. anyagok 
ideiglenes közterületi tárolásakor.

 – Közterületen végzett bárminemű munkát és növénytelepítést be kell je-
lenteni a TEMÜSZNÉL (Pandur Ferenc intézményvezető: 06-70-4590610).

 – Közlekedés biztonságát veszélyeztető tárgyak (pl. kövek) kihelyezése 
tilos az út és kerítés közötti részen! A telekről kilógó közlekedést zava-
ró növényzet (faágak, sövény) sem megengedett!

 – Közút beszennyezése esetén (pl. sárfelhordás) a rendőrség bírságot 
szab ki.

 – Súlykorlátozás megsértése esetén kérjük hívja a rendőrséget!
 – Az ingatlan tulajdonosa köteles az előtte található járda vagy 1 méter 
széles sáv, illetve ha zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet 
tisztántartani, kaszálni, gyomtalanítani, hó és jég mentesítéséről gon-
doskodni.

 – Alsóörsön SZESZES ITALOKAT fogyasztani közterületen TILOS, kivéve: 
vendéglátó egységek teraszain nyitvatartási időben, Szilveszter és 
Újév napján, engedélyezett rendezvényeken, illetve a 71. sz. főút és a 
Balaton közötti területen egész évben!

 – Reklámtáblák kihelyezése engedély alapján történhet ( Közös Önkor-
mányzati Hivataltól).

 – A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elköve-
tőjével szemben a 7/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet alapján 
50.000 forintig terjedő helyszíni bírság vagy 150.000 forintig terjedő 
közigazgatási bírság szabható ki!

 – Kóbor kutya, közterületen elhullott háziállat esetén értesítendő:  
TEMÜSZ Pandur Ferenc intézményvezető: 06-70-4590610.

 – Közterületekkel kapcsolatos Információ: Közös Önkormányzati Hivatal, 
tel.: 06-87-447-192, e-mail: kozterulet@alsoors.hu

3. EGYEBEK
 – Javasoljuk, szíveskedjenek megadni telefonos elérhetőségüket a hon-
lapon kialakított felületen keresztül, így egy esetleges veszélyhelyzet 
(betörés, tűzeset, szirénázó riasztó) esetén sürgősen fel tudjuk venni 
Önökkel a kapcsolatot.

 – A községi strandra kutyát nem lehet bevinni! Ez az év minden napjára 
vonatkozik!

 – A strandon horgászni az év során csak szeptember 15. és május 15. 
között engedélyezett. A MARINA kikötő mólóján önkormányzatunk 10 
horgászhelyet létesített, amelyeket a kikötőmesternél regisztrálva in-
gyenesen használhatnak.

4. KÖRNYEZETVÉDELEM
 – ZAJVÉDELEM: Alsóörs község teljes közigazgatási területén motoros 
kerti gépek, zajkeltő gépek és berendezések üzemeltetése, valamint 
siklóernyő, motoros sárkányrepülő használata:

 – Az Má (általános mezőgazdasági) övezet valamint az Mk (kertes mező-
gazdasági) övezet kivételével este 19 órától reggel 8 óráig, szombaton 
és vasárnap, valamint ünnepnapokon este 19 órától reggel 9 óráig tilos.

 – Az Má (általános mezőgazdasági) övezetben, valamint az Mk (ker-
tes mezőgazdasági) övezetben motoros kerti gép használata hétfő-
től csütörtökig este 20 órától reggel 8 óráig pénteken, szombaton 
és vasárnap, valamint ünnepnapokon este 19 órától reggel 9 óráig 
tilos, továbbá Alsóörs község teljes közigazgatási területén június 1. 
és  augusztus 31. között, minden nap 12.00 és 13.00 óra közötti csen-
des-pihenő időszakban tilos!

 – Vendéglátó egységek, szórakozóhelyek és egyéb létesítmények sza-
badtéri zene szolgáltatása május 15. – szeptember 15. közötti idő-
szakban 23 óráig, pénteken és szombaton 23 óra 30-ig, egyéb idősza-
kokban naponta 22 óráig engedélyezhető. 22 órától reggel 7 óráig a 
szabadban, nyitott ajtójú vagy ablakú helyiségben a csendet hangos 
énekléssel, zenéléssel vagy másmódon zavarni tilos. A rendezvényt 
5 nappal előre kell bejelenteni melyet eseti jelleggel a polgármester 
engedélyezhet. Amennyiben a lakókörnyezetében 22 óra után zavaró 
zajt tapasztal, bejelentést tehet a rendőrségen. Kérjük a szállásadókat 
is, hívják fel fenti szabályra vendégeik figyelmét!

 – Avar és kerti hulladék nyílttéri ÉGETÉSE: BELTERÜLETEN november 
15-től december 15-ig lehetséges, KÜLTERÜLETEN: katasztrófavédel-
mi engedéllyel (veszprem.mki@katved.gov.hu).  
Ezen szabályok a veszélyhelyzetet követően VÁLTOZNI fognak!

 – Magánterületen történő fakivágásra egyedi különleges fajtájú, vagy 
értéket képviselő, valamint 25 cm törzsátmérőt meghaladó fák eseté-
ben engedélyt kell kérni írásban a hivataltól.

 – A magánterületeken a tulajdonos gondoskodik a terület tisztántartá-
sáról és kaszálásáról (ha ezt nem tudja saját maga megtenni, mert pl. 
ritkán tartózkodik ott, akkor is kötelessége erről intézkedni)!
A gazos, elhanyagolt ingatlanokat a Közös Önkormányzati Hivatalnak 

lehet bejelenteni, a külterületi parlagfüves ingatlanokat pedig a Földhi-
vatalnak.

5. HULLADÉKSZÁLLÍTÁS: Kötelező közszzolgáltatás
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázására és beszedé-

sére a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 
jogosult.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltató: Észak-Balatoni Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u. 1.)

Ügyfélszolgálat: Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
8220 Balatonalmádi, Szabolcs u. 4., www.balkom.hu, Telefon: 88/438-688

Az ügyfélszolgálatot előre egyeztetett időpontban lehet felkeresni, idő-
pontfoglalás a honlapukon keresztül: https://balkom.hu/idopontfoglalas

Felhívják a figyelmet, hogy elektronikusan, személyes megjelenés nélkül is 
lehet ügyet intézni, pl. a közszolgáltatás megrendelését, meglévő szolgáltatás 
módosítását, tulajdonosváltást stb. Az ügyintézéshez szükséges dokumentu-
mokat az ugyfelszolgalat@balkom.hu e-mail címre kell megküldeni.

BELTERÜLETEN kötelező a hulladékgyűjtő edény használata, KÜLTE-
RÜLETEN kérjük magasabb helyre (pl. kerítésre akasztva) helyezze ki az 
emblémás chipes matricával ellátott zsákot!

Többlethulladék keletkezésekor a szolgáltatónál vagy a zsákárusító pon-
ton beszerezhető a SÁRGA BALKOM ZSÁK, amely tartalmaz minden hulla-
dékkezelési költséget is.

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV szállítás (240 l-es kék edény): az éves díjat 
fizető állandó lakosoknál egész évben: PÁROS hetente a papír, műanyag, 
fém (csomagolási) hulladék kerül elszállításra, a belterületi nyaralótulaj-
donosok a házhoz menő szelektív gyűjtést kizárólag a díjfizetési időszak-
ban (április 18-október 14-ig) vehetik igénybe páros heteken!

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS BELTERÜLETEN
A Balkom ügyfélszolgálatán a zsákárusítás megszűnt.
A biológiailag lebomló kerti zöldhulladékot a házhoz menő rendszer-

ben az alábbiak szerint gyűjtik:
 – áprilistól novemberig 4 hetente, összesen 9 alkalommal, szállítási 
időpontok: 15., 19., 23., 27., 31., 35., 39., 43. és 47. hét a kommunális 
hulladék ürítési napján,

 – szabványos, zárt, erre a célra rendszeresített, max 240 l-es gyűjtőedény-
ben, vagy a zsákárusító ponton beszerezhető zsákban, amely korlátlan 
mennyiségben vásárolható és a meghatározott napon kihelyezhető.
Önkormányzatunk megrendelt egy tavaszi kötegelt ág begyűjtési akciót 

2021. április 21-re!
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