
 

1 
 

2014.ÉVI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 

 

1/2014.(I.27.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 
1/2014.(I.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 

az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Napirend: 

1./ A 988/16 és 988/17 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezési 

eljárás megindítása  

2./ 1181/4 hrsz. közút megosztása 

3./ Balatonfüredi Többcélú Társulás (BBT) társulási megállapodása 

módosítása 

4./ Balatonalmádi Szociális Társulás - Társulási Megállapodás 2. sz. 
módosítása 

5./ Reagálás a Klubrádióban elhangzott riportra 

 

2/2014.(I.27.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az 1/1 

részben tulajdonát képező 988/16 hrsz. valamint az 988/17 hrsz. 

ingatlan rendezési terv szerinti telekhatár rendezéséhez. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3/2014.(I.27.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az 1/1 

részben tulajdonát képező 1181/4 hrsz. közút megosztásához. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4/2014.(I.27.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüredi 

Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5/2014.(I.27.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonalmádi 

Szociális Társulás - Társulási Megállapodás 2. sz. módosítását 

elfogadja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 
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6/2014.(I.27.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

alábbi nyilatkozatot teszi válaszul a Rásky Miklós lelkész által a 

klubrádióban elhangzott valótlanságokra.  

 

NYILATKOZAT 

 

A novemberi Halászbokor egyik cikkében is jeleztük, hogy Rásky 

Miklós református lelkipásztorral kapcsolatos kialakult helyzetről 

az ügy érdemi lezártáig nem kívánunk nyilatkozni. 

Azonban minden nap szembesülünk azzal, hogy számos téves információ 

kering településünkön a lakosság körében az egyoldalú tájékoztatás 

miatt, így kénytelenek vagyunk előzetesen néhány TÉNYT megosztani 

Önökkel. 

 

-   Az Alsóörs-Lovasi Társegyházközség Presbitériuma  2013.november 

10-én   10:6 arányban kezdeményezte, hogy szűnjön meg a lelkész 

helyi szolgálati viszonya. A döntést a testület felelősen, 

körültekintően hozta meg megalapozott ismeretek alapján valamennyi 

érintett meghallgatásával. Ennek következtében indult meg az egyházi 

igazgatási-bírósági eljárás. 

 

- A híresztelések ellenére nem az alsóörsi és a lovasi 

településvezetők akarják " elüldözni" tiszteletes urat és családját, 

hanem a megnyilvánulásai miatt alakult ki a mostani  

helyzet. 

 

- A Klubrádióban elhangzott novemberi riport Rásky Miklóssal súlyos 

valótlan állításokat tartalmaz egy korábbi álláspályáztatással 

kapcsolatosan,( amely szabályosan lett lebonyolítva ), miszerint a 

döntéshozók utólag alakítottak a feltételeken, ezt a Képviselő-

testület egyhangúlag  határozottan visszautasítja! 

Egyértelmű, és elszomorító, hogy ezen riport más részeiben a 

lelkipásztor az iskolát rossz fényben tünteti fel, egyébként egy 

korábbi fenntartói kötelességéből adódó mulasztás miatt 

információink szerint fegyelmi eljárás is folyamatban van vele 

szemben. 

  

Megerősítjük, hogy az iskolában az oktatás nevelés zavartalanul 

folyik, valamint működése hosszútávon is biztosított, hiszen az 

önkormányzat továbbra is nagy szerepet vállal  

a finanszírozásban, szívén viselve a 8 osztályos képzés megtartását 

Alsóörsön. 

    

A vizsgálatok lezárta után bővebb tájékoztatást nyújtunk, szíves 

türelmüket kérjük! 

 

Alsóörs Község Képviselő-testülete    
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2/2014.(II.13.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

7/2014.(II.13.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 

az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Napirend: 

1. Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület tájékoztatója  
2. Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság 

beszámolója  

3. Védőnői szolgálat 2013. évi beszámolója  
4. Alsóörs Község Önkormányzata 2014. évi munkaterve  
5. Alsóörs 739 hrsz. ingatlan (Tájház) megvásárlása, pályázat 

előkészítése  

6. Alsóörs-Felsőörs-Veszprém kerékpárút megvalósítás 

előkészítése, tervezés  

7. Középtávú terv Stabilitás törvény alapján  
8. Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda-

Utánpótlás központ 2014. évi költségvetésének elfogadása  

9. Alsóörs Község Önkormányzata és intézményei 2014. évi 

költségvetése  

10. Alsóörs Község Önkormányzata és intézményei 2013. évi 

költségvetésének 2. sz. módosítása  

11. Ferencsik János bérleti jog eladási kérelme  
12. DRV zRt-vel kötendő megállapodás a 0115. hrsz-ú ingatlannal 

kapcsolatban  

13. Vegyes tulajdonú vízi-közmű rendszerek üzemeltetéséről 

szóló szerződés tervezet  

14. Badacsonytomaj Város polgármesterének megkeresése a SCD 

Holdinggal kapcsolatban  

15. Vegyes ügyek: 
- 2014. évi BM lakossági ivóvíz és szennyvíz pályázat 

     - 2014. évi BM fejlesztési pályázat 

- a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos 

eljárási szabályokról szóló 3/2009.(II.13.)önk.sz. 

rendelet módosítása 

- Szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadása 

- Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulás 

megállapodás módosítása 

- Pap Attila és Pap Viktória ajánlata, Delikátess üzlet 

bérbeadása 

- Szalai Emese képviselő Balatonalmádi Egészségfejlesztő 

Iroda bemutatása 

Zárt ülés 

 

16.  Vida Márió lakástámogatási kérelme  
 

8/2014.(II.13.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balaton Riviéra 

Turisztikai Egyesület beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 
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9/2014.(II.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozat 

Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság tájékoztatóját a képviselők 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségére vonatkozóan tudomásul 

vette. 

 

10/2014.(II.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Juhászné Gerbel 

Marianna védőnő 2013. évi beszámolóját elfogadja. 

 

 

 

11/2014.(II.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-

testület 2014. évi Munkatervét az 1. sz. melléklet szerint állapítja 

meg. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

12/2014.(II.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

ajánlatot tesz a 739. hrsz-ú ingatlan (ún. Tájház) megvásárlására. 

 

Az ingatlan adatai: 

 

a) a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának 

megjelölése: 739. hrsz-ú (ún. Tájház) ingatlan, kivett lakóház 

udvar, gazdasági épület, 1129 m2 

b) forgalmi értékének megjelölése: bruttó 9.500.000 Ft 

c) szerzés módja: vétel 

d) az önkormányzat által vállalt fizetési feltételek: átutalással, 

egyösszegben, szerződés kötést követően 

e) az önkormányzat ajánlati kötöttségének időtartama: 1 hónap 

 

 

Felhatalmazza a polgármestert az ajánlat megtételére, annak 

elfogadása esetén a szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13/2014.(II.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

pályázatot nyújt be a norvég alapból megvalósítandó, a Vidéki 

kulturális és természeti örökség megőrzése c. pályázati felhívás 

keretében, melynek célja a hagyományos vidéki életmódhoz, a 

természet közeli területhasználathoz és tájgazdálkodáshoz kapcsolódó 

épített örökségi érték és táji környezet fenntartható módon, a helyi 
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szereplők bevonásával történő helyreállítása, megőrzése és 

élményszerű bemutatása. 

A támogatás összege Vidéki kulturális és természeti örökség 

megőrzése c. pályázati felhívás esetén 200.000 – 500.000 EUR 

A pályázatok végső benyújtási határideje 2014. május 21. 

A támogatás mértéke a pályázó szervezeti formája alapján az 

elszámolható költségek 95%-a. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

14/2014.(II.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi 

költségvetés terhére 4.500.000 Ft-ot biztosít az Alsóörs-Felsőörs-

Veszprém kerékpárút tervezési költségeire. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy Felsőörs Község Önkormányzatával 

megállapodást kössön a tervezés költségeinek közös viseléséről, 

valamint a tervezéssel kapcsolatos feladatok bonyolításáról. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

15/2014.(II.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. és az azt 

követő 3 évben nem szándékozik a Stabilitási törvény 3. § (1) 

bekezdésben felsorolt adósságot keletkeztető ügyletet eszközölni, 

azzal kapcsolatban kötelezettséget vállalni. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

16/2014.(II.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Endrődi Sándor 

Református Általános Iskola és Kézilabda-Utánpótlásközpont 2014. évi 

költségvetését 109.082 eFt bevételi- és kiadási főösszeggel 

jóváhagyja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

17/2014.(II.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ferencsik János 

(Alsóörs, Orgona u.1/A)  bérlő kérelmére a 11/1997 (X. 17.) rendelet 
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4. § alapján hozzájárul az Alsóörs Strand „Balaton büfé”elnevezésű 

melegkonyhás vendéglátó üzlet profilú 6. számú pavilon bérleti 

jogának átadásához az Aethon Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató 

KFT. részére. 

A bérleti időszak: 2014. március 01. – 2017. október 31. 

A 2014. évi bérleti díj: 507.597 Ft +ÁFA 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

Határidő: azonnal 

 

18/2014.(II.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

megállapodást köt a DRV zRt-vel a 0115 helyrajzi számú ingatlanon 

található irodaépület használata tárgyában. A használati díj 10.000 

Ft/hó + Áfa azaz Tízezer forint + áfa.   

A felmerült kérdések tisztázását követően felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

19/2014.(II.13.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

vízi-közmű rendszerek üzemeltetéséről szóló szerződés tervezet 

tárgyalását a napirendről leveszi, s azt a soron következő ülésen 

újratárgyalja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

20/2014. (II.13.) önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

amennyiben az SCD Balaton Holding Alsóörs településnek közvetve, 

vagy közvetlenül kárt okoz, úgy a többi érintett önkormányzattal 

együttműködve tesz lépéseket az ügyben 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

21/2014. (II.13.) önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2014. 

(I.31.) BM rendelet alapján a 2014. évi lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a 

Magyar Államkincstár felé. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a 

pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.  
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Felelős:  Hebling Zsolt 

           polgármester 

Határidő: pályázat benyújtására: 2014. február 14. 

      bonyolítás: folyamatos 

 

22/2014. (II.13.) önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Belügyminisztérium 4/2014. (I. 31.) BM rendelet 3. pontja (5-7. §) 

alapján pályázatot nyújt be az Önkormányzat tulajdonában lévő 

Sportcsarnok külső homlokzati és bejárati részének felújítására 

bruttó 19.876.271 Ft összegben. 

 

A támogatás mértéke a BM rendelet 1. § (4) b) pontja alapján 80 %, 

azaz 15.901.016 Ft, az önrész 20 %, azaz 3.975.255 Ft.  

 

A 3.975.255 Ft önerőt a képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésben elfogadott tartalékalap terhére biztosítja. 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 

pályázathoz szükséges saját forrás, mely a támogatási összeg 20 %-a, 

azaz 3.975.255 Ft az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében 

rendelkezésre áll.  

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

23/2014. (II.13.) önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és 

intézményei 2014. évi költségvetésében az alábbi összegeket fordítja 

a sporttal kapcsolatos feladatok ellátására: 

 

1. Alsóörs Község Önkormányzatának költségvetése 

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és 

támogatása kormányzati funkción működési célú támogatásként az 

Alsóörsi Sportegyesület részére 8.900 eFt.  

2. Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet 

költségvetése 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

kormányzati funkción a Sportcsarnok (8226 Alsóörs, Endrődi S. u. 

24.)és sportpálya (8226 Alsóörs, Vízöntő u. 5.) működtetésére 

fordítandó összeg 7.325 eFt 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

24/2014. (II.13.) önk.sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozat 

mellékletét képező 2014-2018 évekre vonatkozó Sportfejlesztési 

Koncepciót és Sportlétesítmény Felújítási Programot elfogadja. 
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Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

25/2014. (II.13.) önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 

Szociális étkeztetés 2014. évi szakmai programját. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

26/2014.(II.13.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet-Balatoni 

Térség Önkormányzati Társulás megállapodásának módosítását 

elfogadja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

27/2014.(II.13.) Önk.sz.határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

leveszi napirendről az Önkormányzat tulajdonát képező strandi 

Delikátesz üzlet bérletére vonatkozóan Pap Attila és Pap Viktória 

által beadott ajánlat elbírálását, s a soron következő ülésén 

újratárgyalja.  

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

28/2014.(II.13.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Vida Márió 

/sz.:Veszprém, 1989.08.13., an.: Fejes Györgyi / és Kiss Ramóna 

/sz.: Kiss Ramóna, Várpalota, 1988.08.24..; an.: Haász Ibolya/ 

Alsóörs, Kisloki út.14. szám alatti lakosok részére az önerőből első 

lakástulajdont szerzők önkormányzati támogatásáról szóló Alsóörs 

Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/1992.(XII..291) számú 

rendelete alapján 300.000,-Ft. egyszeri, vissza nem térítendő 

támogatást nyújt. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés 

megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

         Báró Béla 

         jegyző 
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3/2014.(II.27.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

29/2014.(II.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 

az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Napirend: 

1. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 

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

módosítása 

3. 2013. évi közbeszerzési terv 1.sz. módosítása 

4. 2014. évi közbeszerzési terv 

5. Parkfenntartási munkálatok közbeszerzés Bíráló Bizottság 

tagjainak megválasztása 

6. Vis Maior közbeszerzés Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása 

7. Merse II. (Leader kultúrpark) közbeszerzés Bíráló Bizottság 

tagjainak megválasztása 

8. Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal új épület kivitelezés 

közbeszerzés Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása 

9. 2014. évi étkezési térítési díjak 

10. 2014. évi Sportcsarnok-sportpálya bérleti és használati díjak 
11. Épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása, 739 hrsz. ingatlan helyi 

védelembe vétele 

12. A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására 
vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 

szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

13. Vegyes tulajdonú vízi-közmű rendszerek üzemeltetéséről szóló 
szerződés tervezet 

14. Delikátesz üzlet hasznosítása 
15. Vegyes ügyek 

- Balatonvin Borlovagrend támogatási kérelme 

- „Ovifoci” pályázat 

 

30/2014.(II.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján 

Alsóörs településen működő szavazatszámláló bizottság tagjává, 

póttagjává választja az alábbi személyeket: 

 

1.Szavazókör:   

Közös Önkormányzati Hivatal 

Alsóörs, Ady Endre u.7. 

 

 Tagjai:  

 Kocsisné Pálffy Gabriella  Alsóörs, Sarló u.8. 

 Fehér Sándorné    Alsóörs, Gagarin u. 32. 

 Zsebők Zoltánné    Alsóörs, Széchenyi u. 7. 

 

2.Szavazókör:   

Eötvös Károly Művelődési Ház 

Alsóörs, Endrődi S. u. 

 

 Tagjai: 
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 Szűcsné Molnár Ágnes   Alsóörs, Endrődi S. u. 53. 

 Csima Irén     Alsóörs, Kossuth u.23. 

 Varga Ottilia    Alsóörs, Endrődi S. u. 29/2. 

 

 Póttagok: 

 Huszár Zita    Alsóörs, Úttörő u. 29. 

 Ferencsik János    Alsóörs, Orgona u. 1. 

 Mrázik Dénes    Alsóörs, Endrődi S. u. 31. 

 Tarnai Viktória    Alsóörs, Endrődi S. u. 29/4. 

 Nagy Vera     Alsóörs, Gárdonyi G. u. 7. 

 Varga Sándorné    Alsóörs, Honvéd u. 14. 

 Hoffer Marianna   Alsóörs, Endrődi S. u. 37/1. 

 Juhászné Gerbel Marianna  Alsóörs, Március 15. u.8. 

 Vérti Rezső    Alsóörs, Csokonai u. 39. 

 Csókás Péter    Alsóörs, Gárdonyi G. u. 7. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

Határidő: azonnal 

 

31/2014.(II. 27.) Önk. sz. határozati javaslat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Alsóörs Község Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervét az 

alábbiakban határozza meg. 

 

KÖZBESZERZÉSI TERV 

1.sz. módosítása 

2013. ÉVRE 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának 2013. évre várhatóan 2 db 

összességében nemzeti értékhatárt elérő, de közösségi értékhatárt 

meg nem haladó, közbeszerzési eljárás lefolytatását igénylő 

beszerzése lesz. 

 

1. Alsóörs Község parkfenntartási munkálatai – szolgáltatás 

megrendelés – nettó 13.000.000 Ft (általános, egyszerű 

közbeszerzési eljárás) 2011. évi CVIII. törvény a 

közbeszerzésekről, 3. rész, nemzeti eljárásrend, 121. § (1) b), 

122. § (7). 

2. Alsóörs Község Önkormányzata fenntartásában működő Eötvös 

Károly Művelődési Ház, valamint Napraforgó Óvoda Alsóörs 

villamos energia termelésének megvalósítása fotovoltaikus 

rendszerrel (napelem), (KEOP-2012-4.10.0/A. Helyi hő, és 

villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 

pályázat) – beruházás – nettó 16.300.000 Ft (általános, 

egyszerű közbeszerzési eljárás) 2011. évi CVIII. törvény a 

közbeszerzésekről, 3. rész, nemzeti eljárásrend, 121. § (1) b), 

122. § (7). 

 

A módosítás indoka: 

A 3. pontban szereplő beruházásra Önkormányzatunk pályázatot adott 

be, melynek elbírálása folyamatban van. A közbeszerzést a pályázat 

pozitív elbírálása esetén kell majd lefolytatni. 

A 4. pontban szereplő Merse emlékhely esetében az Önkormányzat nettó 

22 mFt támogatást nyert el, a 27 % Áfa összeget kell önrészként 
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biztosítani. A közbeszerzési eljárás ennek megfelelően 2014-ben fog 

megvalósulni. 

 

3. Alsóörs Község Önkormányzata fenntartásában működő Eötvös 

Károly Művelődési Ház, valamint Napraforgó Óvoda Alsóörs 

épületenergetikai fejlesztésének megvalósítása (hőszigetelés, 

nyílászáró csere), (KEOP-2012-5.5.0/A. Épületenergetikai 

fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása 

pályázat) – nettó 59.900.000 Ft (általános, egyszerű 

közbeszerzési eljárás) 2011. évi CVIII. törvény a 

közbeszerzésekről, 3. rész, nemzeti eljárásrend, 121. § (1) b), 

122. § (7). 

4. Alsóörs Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanokon 

(148., 149/1., 237/2. helyrajzi számú „védelem alatt nem álló 

közparkok, pihenőhelyek, sétányok fejlesztése”, valamint a 

149/37. helyrajzi számú „kültéri, közcélú feladatokat ellátó 

játszóterek kialakítása”) Alsóörs Merse emlékhely és játszótér 

kialakítása elnevezésű park fejlesztés,– nettó 25.000.000 Ft 

(általános, egyszerű közbeszerzési eljárás) 2011. évi CVIII. 

törvény a közbeszerzésekről, 3. rész, nemzeti eljárásrend, 121. 

§ (1) b), 122. § (7). 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

32/2014.(II. 27.) Önk. sz. határozati javaslat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Alsóörs Község Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervét az 

alábbiakban határozza meg. 

 

KÖZBESZERZÉSI TERV 

2014. ÉVRE 

 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának 2014. évre várhatóan 4 db, 

összességében nemzeti értékhatárt elérő, de közösségi értékhatárt 

meg nem haladó, közbeszerzési eljárás lefolytatását igénylő 

beszerzése lesz. 

 

1. Alsóörs Község parkfenntartási munkálatai – szolgáltatás 

megrendelés – nettó 14.200.000 Ft (általános, egyszerű 

közbeszerzési eljárás) 2011. évi CVIII. törvény a 

közbeszerzésekről, 3. rész, nemzeti eljárásrend, 121. § (1) b), 

122. § (7). 

 

2. Alsóörs település Templom utcában (hrsz. 14., 8/2.) keletkezett 
Vis Maior káresemény   helyreállítása – építési beruházás -  

nettó 17.010.000 Ft (általános, egyszerű közbeszerzési eljárás) 

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről, 3. rész, nemzeti 

eljárásrend, 121. § (1) b), 122. § (7). 

 

3. Alsóörs Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanokon 

(148., 149/1., 237/2. helyrajzi számú „védelem alatt nem álló 
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közparkok, pihenőhelyek, sétányok fejlesztése”, valamint a 

149/37. helyrajzi számú „kültéri, közcélú feladatokat ellátó 

játszóterek kialakítása”) Alsóörs Merse emlékhely és játszótér 

kialakítása elnevezésű park fejlesztés,– építési beruházás -  

nettó 22.000.000 Ft (általános, egyszerű közbeszerzési eljárás) 

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről, 3. rész, nemzeti 

eljárásrend, 121. § (1) b), 122. § (7). 

4. Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal új épületének kivitelezése 
– építési beruházás – nettó 60.000.000 Ft, (általános, egyszerű 

közbeszerzési eljárás) 2011. évi CVIII. törvény a 

közbeszerzésekről, 3. rész, nemzeti eljárásrend, 121. § (1) b), 

122. § (7). 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

33/2014.(II. 27.) Önk. sz. határozati javaslat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alsóörs Község 

parkfenntartási munkálatai közbeszerzési eljárás lefolytatására a 

Bíráló Bizottság tagjait az alábbiak szerint nevezi meg: 

 

Dr. Hegedüs Tamás ügyvéd – jogi szakértelem 

Pandur Ferenc – műszaki szakértelem 

Kovács Rózsa – közbeszerzési és pénzügyi szakértelem 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

34/2014.(II. 27.) Önk. sz. határozati javaslat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alsóörs település 

Templom utcában (hrsz. 14., 8/2.) keletkezett Vis Maior káresemény   

helyreállítása közbeszerzési eljárás lefolytatására a Bíráló 

Bizottság tagjait az alábbiak szerint nevezi meg: 

 

Dr. Hegedüs Tamás ügyvéd – jogi szakértelem 

Pandur Ferenc – műszaki szakértelem 

Kovács Rózsa – közbeszerzési és pénzügyi szakértelem 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

35/2014.(II. 27.) Önk. sz. határozati javaslat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alsóörs Község 

Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanokon (148., 149/1., 237/2. 

helyrajzi számú „védelem alatt nem álló közparkok, pihenőhelyek, 

sétányok fejlesztése”, valamint a 149/37. helyrajzi számú „kültéri, 

közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítása”) Alsóörs Merse 

emlékhely és játszótér kialakítása elnevezésű park fejlesztés 
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közbeszerzési eljárás lefolytatására a Bíráló Bizottság tagjainak az 

alábbiak szerint nevezi meg: 

 

Dr. Hegedüs Tamás ügyvéd – jogi szakértelem 

Pandur Ferenc – műszaki szakértelem 

Kovács Rózsa – közbeszerzési és pénzügyi szakértelem 

Harsányi István (Firmiter Bt.)  – közbeszerzési szakértelem, 

hivatalos közbeszerzési tanácsadó 

Harsányiné dr. Tóth Beáta (Firmiter Bt.)  – jogi szakértelem 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

36/2014.(II. 27.) Önk. sz. határozati javaslat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alsóörsi Közös 

Önkormányzati Hivatal új épületének kivitelezése közbeszerzési 

eljárás lefolytatására a Bíráló Bizottság tagjait az alábbiak 

szerint nevezi meg: 

 

Dr. Hegedüs Tamás ügyvéd – jogi szakértelem 

Pandur Ferenc – műszaki szakértelem 

Kovács Rózsa – közbeszerzési és pénzügyi szakértelem 

Harsányi István (Firmiter Bt.) – közbeszerzési szakértelem, 

hivatalos közbeszerzési tanácsadó 

Harsányiné dr. Tóth Beáta (Firmiter Bt.) – jogi szakértelem 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

37/2014.(II. 27.) Önk. sz. határozati javaslat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. március 1-

től alkalmazandó étkezési térítési díjakat az alábbiakban határozza 

meg: 

 

Megnevezés 2014.  március 1-től alkalmazandó 

étkezési térítési díjak Ft-ban (bruttó) 

Óvodai étkezési térítési díj 470 

Iskolai ebéd 370 

Iskolai  3 x étkezés 560 

Kézilabdás ebéd 420 

Kézilabdás 3 x étkezés 610 

Kézilabdás 4 x étkezés 1100 

Nyugdíjas ebéd (10 % kedv.) 600 

Vendég étkezők ebéd 650 

3/2009. (II.13.) önk.rend. alapán Szociális 

étkezés az öregségi nyugdíjminimum 200 %-áig 

=711Ft – 221 Ft normatíva – 10% 

önk.rend.alapján 

440 

3/2009. (II.13.) önk.rend. alapán Szociális 

étkezés az öregségi nyugdíjminimum 200 %-a 

felett = 711Ft – 221 Ft normatíva 

490 

 

Felelős: Hebling Zsolt  
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         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

38/2014.(II. 27.) Önk. sz. határozati javaslat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. március 1-

től alkalmazandó Sportlétesítményekkel kapcsolatos bérleti és 

használati díjakat az alábbiakban határozza meg: 

 

Megnevezés 
2010. évi B

o
 

bérleti díj 

2011. évi B
o
 

bérleti díj 

2012. évi B
o
 

bérleti díj 

2013. évi B
o
 

bérleti díj 

2014. évi 

javasolt B
o
 

bérleti díjak 

Sportcsarnok 

bérleti díj helyi 

lakos részére 

2.600.-Ft/ó 2.800.-Ft/ó 3.000.-Ft/ó 3.200.-Ft/ó 3.200.-Ft/ó 

Sportcsarnok 

bérleti díj nem 

helyi lakos 

részére 

5.100.-Ft/ó 5.300.-Ft/ó 5.500.-Ft/ó 5.700.-Ft/ó 5.700.-Ft/ó 

Sportcsarnok 

bérleti díj 

általános iskola 

részére 

- - - - 25.400.- Ft/hó 

Sportpálya 

használat 

(max. 2. óra) 

12.500.-

Ft/alkalom 

13.000.-

Ft/alkalom 

13.000.-

Ft/alkalom 

13.000.-

Ft/alkalom 
13.000.-

Ft/alkalom 

Sportpálya és 

öltöző épület 

használata 

18.750.-

Ft/alkalom 

19.500.-

Ft/alakalom 

19.500.-

Ft/alkalom 

19.500.-

Ft/alkalom 
20.000.-

Ft/alkalom 

Sportpálya és 

öltöző épület 

használata ASE 

részére 

    
1.500.000.-

Ft/6hó 

 
Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

39/2014.(II. 27.) Önk. sz. határozati javaslat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  a 

rendelet-tervezetet elfogadja és kéri a polgármestert és a jegyzőt 

további egyeztetések megtételére, a végeleges rendelet 

előkészítésére. 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

         Báró Béla 

         jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

40/2014.(II. 27.) Önk. sz. határozati javaslat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

vízi-közmű rendszerek üzemeltetéséről szóló szerződés tervezet 
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tárgyalását a napirendről leveszi, s azt a soron következő ülésen 

újratárgyalja. 

 

41/2014.(II. 27.) Önk. sz. határozati javaslat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alsóörsi strandon 

található delikátesz üzlethelyiség bérbeadásához Pap Attila és Pap 

Viktória (8226 Alsóörs, Gagarin u. 11.) részére bruttó 755.000,-

Ft/év bérleti díj ellenében hozzájárul az alábbi feltételekkel: 

 

A bérlet időtartama: 2014. szeptember 1-től - 2015. május 31-ig 

Fizetendő bérleti díj: bruttó 755.000,-Ft melyet bérlőnek a 

szerződés kötéskor egy összegben kell megfizetnie az Önkormányzat 

részére. 

A bérlőnek 2014. augusztus 30-ig be kell szereznie a szükséges 

hatósági engedélyeket azon kikötéssel, hogy csak  épített kémény 

lehet a létesítményben. 

 

A bérleti időszak alatt bérlő által megvalósított beruházás a 

bérleti időszak elteltével az Önkormányzat tulajdonába kerül. 

A szerződéses időszak leteltét követő évekre a bérleti díj a többi – 

Önkormányzati tulajdonban lévő - pavilonhoz hasonló feltételekkel 

kerül kialakításra. 

Fenti feltételek teljesülése esetén Alsóörs Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

megkötésére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

42/2014.(II. 27.) Önk. sz. határozati javaslat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Balatonvin Borlovagrend Balatonfüred-Csopak Egyesület részére 

20.000,-Ft támogatást nyújt  a költségvetési tartalék terhére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

43/2014.(II. 27.) Önk. sz. határozati javaslat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

támogatja és az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve 

megvalósítja az Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe tartozó 

Ovi-Foci, Ovi-Sport programot. A program megvalósításához szükséges 

önrészt az Alapítványon keresztül biztosítja. Az önrész várható 

összege 2.500,-eFt – 2.800,-eFt/Program/óvoda. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 

Ovi-Foci Közhasznú Alapítvánnyal történő támogatási szerződés 

előkészítéséről, valamint az Óvoda adatainak az Alapítvány felé 

történő továbbításáról, és szerezze be  a szükséges tulajdoni lapot 

és építési hatóság igazolását arról, hogy a tervezett pálya 

kialakítása nem építési engedély köteles.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtásához szükséges nyilatkozatok aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

4/2014.(III.27.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

  

44/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 

az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Napirend: 

1. 31/2013. és a 235/2000. sz. képviselő-testületi határozatok 
felülvizsgálata 

2. Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda-
Utánpótlásközpont 2013. évi beszámolója 

3. Alsóörs Község Önkormányzata és intézményei 2013. évi 
zárszámadása 

4. Családi események szolgáltatási díjairól szóló 4/2009. 
(III.13.) sz. önkormányzati rendelet módosítása 

5. 1/2014. sz. közbeszerzési eljárás („Alsóörs Község 
parkfenntartási munkálatai) nyertesének kiválasztása 

6. Riviéra Kemping 2013. évi üzemeltetési tapasztalatai, 2014. évi 
tervek 

7. 2014. évi Strandjegy árak 
8. Morton Trade Bt. területbérleti szerződése 
9. Nagy László bérleti szerződése 
10. Paralel Gépész Stúdió Kft. bérleti jog megváltás kérelme 
11. 2014. évi támogatási kérelmek 
12. 2013. évi belső ellenőrzési jelentés 

  13. napirendi pont Vegyes tulajdonú víziközmű-rendszerek             

  üzemeltetése 

  Vegyes ügyek keretében: 

- Csillagok Kft. kérelme 

- K és A pékség kérelme Önkormányzati közterület 

átalakításához 

- Royal-Kert Kft. partifitnesz eszközök beszerzése és 

telepítése 

- Házi segélyhívó rendszer kiépítése 

 

45/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal törvényességi felhívásával egyetértve a 235/2000.(XI. 

9.) számú határozatot visszavonja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: azonnal 
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46/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal törvényességi felhívásával egyetértve a 

31/2013.(IV.18.)számú határozatot visszavonja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

47/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Endrődi Sándor 

Református Általános Iskola és Kézilabda - Utánpótlásközpont 2013. 

évi beszámolóját jóváhagyja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

48/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  

Alsóörs Község Parkfenntartási munkálataira vonatkozó 1/2014. sz. 

közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. Az eljárás 

nyertesként az I-II-III. rész tekintetében a Kertdoki Kft-t 

(székhely: 8226 Alsóörs, Varga L. u. 1., képviseli: Stanka József), 

a IV. rész tekintetében Rácz István egyéni vállalkozót nevezi meg. 

Az ajánlatban szereplő vállalkozói díj:  

I.rész nettó 6.096.768 Ft + 27 % Áfa 

II.rész nettó 5.600.567 Ft + 27 % Áfa 

III.rész nettó 1.410.015 Ft + 27 % Áfa 

Mindösszesen: nettó 13.107.350 Ft + 27 % Áfa 

IV.rész nettó 1.200.000 Ft + 27 % Áfa 

Mindösszesen: nettó 1.200.000 Ft + 27 % Áfa 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Pandur Ferenc intézményvezetőt a 

nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésre. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

     Pandur Ferenc 

         intézményvezető  

Határidő: azonnal 

 

49/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat tulajdonában lévő Riviéra Kemping 2013. évi működéséről 

és a 2014. évi feladatokról szóló beszámolót tudomásul veszi. 

Megerősíti, hogy a Riviéra Kemping szolgáltatásait csak karszalagot 

viselő személyek vehetik igénybe. A bérlőkhöz érkező vendégeket a 

bérlők írásban kötelesek a recepción bejelenteni. 

 

A 2012. októberi bérlőlistát alapul véve a parcellán maradó 

lakókocsi értékesítéséhez azzal a feltétellel járul hozzá, ha a 
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távozó bérlőnek nincs tartozása, továbbá 100.000,-Ft + áfa összeget 

adminisztrációs-regisztrációs díj címen az üzemeltető intézmény 

számlájára befizet és az új bérlő vállalja a szerződésben és a 

házirendben előírtak betartását. 

A lakókocsin kívül zárt teret a parcellán kialakítani nem lehet, a 

korábban engedély nélkül megépített szerkezeteket le kell bontani. 

 

Felelős: Pandur Ferenc 

         intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

50/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzati tulajdonban lévő strandon alkalmazott 2014. évi strand 

jegyárakat és díjakat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

 Megnevezés       díj Ft(bruttó) 

 

 Felnőtt napi belépő          600 

 Gyerek, nyugdíjas napi belépő        450 

 Felnőtt belépő (16 ó után)        450 

 Gyerek, nyugdíjas belépő (16 ó után)      350 

 Felnőtt heti bérlet       3.000 

 Gyerek, nyugdíjas heti bérlet     2.250 

 Felnőtt idénybérlet      10.000 

 Gyerek, nyugdíjas idénybérlet     7.000 

 Felnőtt helyi lakos idénybérlet     2.000 

 Gyerek, nyugdíjas helyi lakos idénybérlet   1.000 

 Napi szekrény jegy         500 

 Hangosbemondás          500 

 Reklám bemondás       3.500/3 alkalom 

     

A strandon alkalmazandó egyéb kedvezmények: 

 

 1/ BALATON BEST CARD 1-4 nap tartózkodás idejére: 

      - felnőtt napi belépő 600 Ft helyett 350 Ft (42% kedvezmény) 

 - gyerek, nyugdíjas belépő 450 Ft helyett 270 Ft (40% 

kedvezmény) 

 - 5. naptól a  tartózkodás idejére 100% kedvezmény 

 

 2/ Felsőörsi lakosok, illetve Veszprém kártya és a Bakony-Balaton 

Turisztikai kártya birtokosai esetében a  

 - felnőtt napi belépő 600 Ft helyett 450 Ft  

 - gyerek, nyugdíjas belépő 450 Ft helyett 350 Ft  

 

 3/ Felnőtt 10 alkalomra szóló bérlet   5.000,-Ft 

    Gyerek,nyugdíjas 10 alkalomra szóló bérlet 4.000,-Ft 

  

Gyermekeknek a belépőt 4 éves kortól kell megváltani, a Lovasi és 

Paloznaki lakosoknak a helyi idénybérletek (felnőtt, gyerek 

nyugdíjas) megválthatóak. 

A Napraforgó Óvoda gyermekei és az Endrődi Sándor Református 

Általános Iskola és Kézilabda-Utánpótlás Központ tanulói számára az 

éves bérlet díjtalan. Az intézményekbe járó gyermekek szülei helyi 

idénybérletet válthatnak. 
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A kedvezmények nem összevonhatók. 

 

A Képviselő-testület az Alsóörsön üdülőingatlannal rendelkezők 

részére ingatlanonként 2 darab idénybérlet árának 50%-os 

visszatérítését biztosítja, amennyiben a tulajdonosnak nincs helyi 

adótartozása és kérelmük a bérlet leadásával együtt legkésőbb tárgy 

év november 15-ig beérkezik. 

 

Felelős: Pandur Ferenc  

         intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

51/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

2014. április 01-től 5 szezonra, 2019. április 01-ig bérleti 

szerződést köt a Morton Trade Bt.-vel (1031 Budapest Dósa u. 2.) a 

községi strandon vízi csúszda üzemeltetésére. A bérleti időtartam 

első évére bruttó 850.000,-Ft/szezon bérleti díjat határoz meg, 

amely a mindenkori infláció mértékével emelhető. 

Az igénybe vehető terület a korábban felmértek szerint maximum 266 

m2, amely nem keríthető be. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: azonnal 

52/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete  úgy határoz, hogy 

2014. április 01-től 5 szezonra, 2019. április 01-ig bérleti 

szerződést köt a Morton Trade Bt.-vel (1031 Budapest Dósa u.2.) a 

községi strandon 140 m2 térmértékű a strandüzemeltető által kijelölt 

területre trambulin, mini golf pálya, tájfun asztal, pingpong 

asztal, és 5 darab biliárd asztal üzemeltetése céljából. A terület 

nem keríthető be. A bérleti időszak első évére bruttó 670.000,-

Ft/szezon bérleti díjat határoz meg, amely a mindenkori infláció 

mértékével emelhető. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: azonnal 

53/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 01-től 

5 szezonra, 2019. április 01-ig bérleti szerződést köt Nagy László 

(8226 Alsóörs Úttörő u. 2.) a községi strandon vízi bicikli- és 

strand kajak kölcsönző üzemeltetésére. A bérleti időtartam első 

évére bruttó 1.170.000,-Ft/szezon bérleti díjat határoz meg, amely a 

mindenkori infláció mértékével emelhető. 

Az igénybe vehető terület változatlan helyszínen, a vízparton 

kijelölt max. 30 m
2
, amely nem keríthető be. 
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Az eszközök tárolására az Önkormányzat továbbra is biztosítja a 

standon lévő jelenleg is használt tároló helyiséget bruttó 120.000 

Ft/év bérleti díj ellenében. A bérlő az 5 éves bérleti jog 

megváltásáért bruttó 200.000 Ft összeget fizet 2014. július 20-ig. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

54/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Paralel Gépész Stúdió Kft. (2045 Törökbálint, Depó I. épület) bérlő 

kérelmére a 11/1997 (X. 17.) rendelet 4. § alapján hozzájárul az 

Alsóörs Strand „Szivárvány üzlet” elnevezésű sportszerbolt, 

játékáruk üzlete, egyébiparcikk üzlet profilú. 13. pavilon bérleti 

jogának átadásához Petri Krisztina egyéni vállalkozó (8200 Veszprém, 

Lóczy L.u. 34.m adószám: 54318641-2-39) részére, miután a bérleti 

jog megváltás összege Alsóörs Község Önkormányzata felé 

kiegyenlítésre került. 

A bérleti időszak: 2014. április 1. – 2017. október 31. 

A 2014. évi bérleti díj: 490.096 Ft + Áfa 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

          jegyző 

Határidő: azonnal 

 

55/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a H-Budapest Kft. 

(1112 Budapest, Neszmélyi Köz l.) által Alsóörsön szervezett XV. 

Harley-Davidson Openroad Fest keretében megrendezésre kerülő motoros 

találkozót 19.000 eFt-tal támogatja a költségvetésben pénzeszköz 

átadás címen betervezett összegből. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: 2014. június 12.  

 

 

56/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pannon Várszínház 

részére 3.000 eFt támogatást nyújt a költségvetésben pénzeszköz 

átadás címen betervezett összegből. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 
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Határidő: 2014. december 31. 

 

57/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Öböl TV Kft. 

2014. évi Kommunikációs Együttműködési Program megvalósításához, 

valamint +1 magazin műsor elkésztéséhez 1.070 eFt-tal támogatást 

nyújt a költségvetésben pénzeszköz átadás címen betervezett 

összegből. 

 

Felkéri a polgármestert  a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: 2014. december 31. 

 

58/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Baloghné Dr. Primász 

Krisztina fogszakorvos részére 160.000 Ft összegű támogatást nyújt a 

költségvetésben pénzeszköz átadás címén betervezett összegből. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: 2014. december 31. 

 

59/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonalmádi 

Rendőrkapitányság részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a 

költségvetésben pénzeszköz átadás címen betervezett összegből. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: 2014. december 31. 

 

60/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Bardóczi Miklós 

háziorvos részére 600.000 Ft összegű támogatást nyújt a 

költségvetésben pénzeszköz átadás címen betervezett összegből. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: 2014. december 31. 

61/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár Ferenc 

részére az íjász versenyekre történő felkészülés és az 

íjászválogatott edzéseinek látogatása céljából 200.000 Ft összegű 

támogatást nyújt a költségvetésben pénzeszköz átadás címen 

betervezett összegből. 
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Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: 2014. december 31. 

62/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 40.000 Ft összegű 

támogatást biztosít a Balatoni Futár BT részére a kiadvány 

megjelentetési költségeihez a költségvetésben pénzeszköz átadás 

címen betervezett összegből. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: 2014. december 31. 

 

63/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80.000 Ft összegű 

támogatást biztosít a Csipkeműhely részére a költségvetésben 

pénzeszköz átadás címen betervezett összegből. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: 2014. december 31. 

 

64/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsóörsi 

Nyugdíjas Polgári Egyesület részére 2014. évben 240.000 Ft összegű 

támogatást nyújt a költségvetésben pénzeszköz átadás címen 

betervezett összegből.  

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: 2014. december 31. 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisboldog-asszony 

Caritas Csoport részére 2014. évben 55.000 Ft támogatást nyújt a 

költségvetésben pénzeszköz átadás címen betervezett összegből. 

 

Felkéri a polgármestert  a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: 2014. december 31. 

 

65/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisboldog-asszony 

Caritas Csoport részére 2014. évben 55.000 Ft támogatást nyújt a 

költségvetésben pénzeszköz átadás címen betervezett összegből. 
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Felkéri a polgármestert  a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: 2014. december 31. 

 

66/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sirály Nyugdíjas 

Egyesület részére 2014. évben 260.000 Ft összegű támogatást nyújt a 

költségvetésben pénzeszköz átadás címen betervezett összegből.  

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: 2014. december 31. 

 

67/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Rák ellen az 

emberért” Alapítvány (1093 Budapest, Mátyás utca 18.) részére 2014. 

évben 200.000 Ft támogatást nyújt a költségvetésben pénzeszköz 

átadás címen betervezett összegből. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: 2014. december 31. 

 

68/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 35.000 Ft összegű 

támogatást biztosít a Reformkori Hagyományőrző Társaság részére a 

költségvetésben pénzeszköz átadás címen betervezett összegből. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: 2014. december 31. 

 

69/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 70.000 Ft összegű 

támogatást biztosít az Öregfiúk futballkör részére az év végi 

focitorna megrendezéséhez a költségvetésben pénzeszköz átadás címen 

betervezett összegből. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: 2014. december 31. 
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70/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vöröskereszt helyi 

Szervezete részére 2014. évben 130.000 Ft támogatást nyújt a 

költségvetésben pénzeszköz átadás címen betervezett összegből. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: 2014. december 31. 

 

71/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség 

részére 20.000 Ft támogatást biztosít a költségvetésben pénzeszköz 

átadás címen betervezett összegből. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: 2014. december 31. 

 

72/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balaton Best 

Térségi  Turisztikai Nonprofit Kft. részére 650.000 Ft támogatást 

biztosít a költségvetésben pénzeszköz átadás címen betervezett 

összegből. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: 2014. december 31. 

 

73/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sportegyesület 

részére 10.900 eFt támogatást nyújt a költségvetésben pénzeszköz 

átadás címen betervezett összegből, amely tartalmazza az öltöző, a 

pálya felújításának, öntözőrendszer kiépítésére kiírt pályázatok 

önrészét. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: 2014. december 31. 

 

74/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balaton Riviéra 

Turisztikai Egyesület részére 7.800.000 eFt támogatást nyújt a 

költségvetésben pénzeszköz átadás címen betervezett összegből. 
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Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: 2014. december 31. 

 

75/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Római Katolikus 

Plébánia részére 2014 évben 570.000 Ft támogatást nyújt a 

költségvetésben pénzeszköz átadás címen betervezett összegből. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: 2014. december 31. 

76/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni 

Integrációs Közhasznú Kft. részére 2014 évben 80.000 Ft támogatást 

nyújt a költségvetésben pénzeszköz átadás címen betervezett 

összegből. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: 2014. december 31. 

 

77/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Református Egyház  részére - amennyiben kérelmet nyújt be -  2014 

évben 470.000 Ft támogatást nyújt a költségvetésben pénzeszköz 

átadás címen betervezett összegből. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: 2014. december 31. 

78/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi belső 

ellenőrzésről szóló vezetői összefoglalót, a 2013. évi belső 

ellenőrzési megállapításokról szóló tájékoztatót, valamint a 

lefolytatott ellenőrzések bemutatásáról szóló tájékoztatót 

elfogadja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

Határidő: azonnal 
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79/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Szándéknyilatkozat Alsóörs Község vízi közműveinek állami tulajdonba 

adásáról. 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete előzetes 

szándéknyilatkozatát adja ahhoz, hogy az Önkormányzat törzsvagyona 

részét képező, állami tulajdonú vízi közművekhez kapcsolódó vízi 

közműveit – amennyiben hatályos jogszabályok lehetővé teszik -, 

illetve ez a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt. állami tulajdonba vételi szándékával megegyezik - állami 

tulajdonba adja. 

A vagyonátadással és az ezzel összefüggő esetleges térítési díj 

mértékével kapcsolatosan a vagyonkezelővel további egyeztetések 

lefolytatását tartja szükségesnek. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tárgyú 

nyilatkozat DRV Zrt. részére történő továbbítására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: folyamatos 

80/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 

Csillagok Kft. a strandon található lángosos büfét 2015. december 

31-ig albérletbe adja a Gyu-zó Kft. részére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: azonnal 

81/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a K és A 

Pékség  meglévő teraszának bővítéséhez azzal, hogy a pékség 

tulajdonosa a konkrét elképzeléseiről részletesen, írásban 

tájékoztassa a polgármestert és a Településműködtetési és 

Községgazdálkodási Szervezet vezetőjét további egyeztetések 

céljából. Bérleti díj: 2080,-Ft/m2+Áfa/év. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: folyamatos 

82/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 

strand területére fitnesz eszközöket szerezzen be az Önkormányzat 

maximum nettó 1 mFt összegig. Felhatalmazza a polgármestert az 

ajánlattevővel történő további egyeztetésre, és a szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: folyamatos 
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83/2014.(III.27.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a házi segélyhívó 

rendszer kiépítésének lehetőségét megvizsgálja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

5/2014.(IV.24.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

84/2014.(IV.24.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 

az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Napirend: 

 

1. Vis Maior káresemény helyreállítási munkálatai közbeszerzés 

eredményhirdetés 

2. Merse Leader Kultúrpark II. ütem közbeszerzés eredményhirdetés 
3. Zsebe Invest Kft. albérletbe adási kérelme 
4. Kun Szilárd bérleti jog átírási kérelme 
5. Saa Trading Clothes Kft. kérelme használt ruhagyűjtők 

kihelyezésére 

6. A 1181/7. hrsz-ú kőszórás értékesítési ügye 
7. Paloznaki Vörösparti sor utca lakosainak kérelme 
8. Badacsonytomaj ismételt kérelme az SCD Balaton Holding elmaradt 

fejlesztési ügyében 

9. A környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.15.)sz. önkormányzati 

rendelet módosítása 

10. A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására 

vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 

szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

 11.A Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása Társulási  

Megállapodás módosítása 

 

85/2014.(IV. 24.)Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Alsóörs Község 

Templom utcai Vis Maior káresemény helyreállítási munkálataira 

vonatkozó 2/2014. sz. közbeszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja. Az eljárás nyertesként az I. rész tekintetében a Geoda 

2013 Kft-t (8430 Bakonyszentkirály, Ady E. u. 17.), a II. rész 

tekintetében a Bér-Gép-Szer Kft-t (8228 Lovas, Eötvös K. u. 033/6 

hrsz) nevezi meg. 

Az ajánlatban szereplő vállalkozói díj:  

I.rész nettó 4.519.748 + 27 % Áfa 

II.rész nettó 10.847.124 Ft + 27 % Áfa 

Mindösszesen: nettó 15.366.872 Ft + 27 % Áfa 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes 

ajánlattevővel történő szerződéskötésre. 
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Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: azonnal 

86/2014.(IV. 24.)Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Alsóörs Község 

Merse emlékhely és játszótér kialakítása munkálataira vonatkozó 

1553225577 pályázati azonosító számú közbeszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítja. Az eljárás nyertesként a Bér-Gép-Szer 

Kft-t (8228 Lovas, Eötvös K. u. 033/6 hrsz) nevezi meg. 

Az ajánlatban szereplő vállalkozói díj: nettó 22.121.809 Ft + 27% 

áfa 5.972.888 = Br. 28.094.697 ,-Ft. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes 

ajánlattevővel történő szerződéskötésre. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: azonnal 

87/2014.(IV. 24.)Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 

Zsebe Invest Kft. a strandon lévő 886. hrsz-ú melegkonyhás büfét 

albérletbe adja a Red Racing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2040 

Budaörs, Gyár u. 2.)részére. 

Az albérletbe adás feltétele, hogy továbbra is a Zsebe Invest Kft-

vel kell szerződést kötni, és a számlázás is erre a névre történik. 

Az albérletbe adás időtartama:2014. április 30.-2015. szeptember 30. 

- A bérleti szerződésben meghatározottak szerint a bérlő köteles 

az albérletbe adás időtartamára a 2014-2015. évi bérleti díjat 

130 %-al megemelt összegben megfizetni. 

- Az Önkormányzat felé albérlője magatartásáért bérbeadó tartozik 

felelősséggel. 

- A bérbeadónak az Önkormányzat felé tartozása nincs. 

 

2014. évi bérleti díj:706.000,-Ft + áfa = Br. 896.620,-Ft. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő:azonnal  

 

88/2014.(IV. 24.)Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul - 

amennyiben a 11/1997.(X.17.)számú Önkormányzati rendelet 

feltételeinek megfelel, nincs tartozása a bérbeadó felé - hogy Kun 

Szilárd az Alsóörs Strand sétány 16/A szám alatt lévő „JÉGBÜFÉ” 

bérleti jogát ifj.Kun Szilárd részére átadja. 

 

A bérleti jog átadási díjat 50.000,-Ft+áfa összegben határozza meg. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő:azonnal  
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89/2014.(IV. 24.)Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem 

járul hozzá   a használtruha-gyűjtőedény kihelyezéséhez.  

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester    

Határidő:azonnal    

90/2014.(IV. 24.)Önk. sz. határozat 

  

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

eladásra meghirdeti Alsóörs 1181/7. hrsz-ú vállalkozói vagyon részét 

képező területet. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester    

Határidő:azonnal    

91/2014.(IV. 24.)Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Paloznak Vöröspart utcai 

lakosok kérelmének ügyében tárgyalásokat folytasson a Paloznak 

Község Önkormányzatával.  

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester    

Határidő:azonnal    

92/2014.(IV. 24.)Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 

SCD-ügyben közös fellépést vállaló önkormányzatokkal közösen írásban 

megkereséssel él a Veszprém Megyei Közgyűlés elnökéhez, Lasztovicza 

Jenő Úrhoz, melyben felkéri az elnök Urat: a Veszprém Megyei 

Közgyűlés és az SCD BALATON HOLDING Zrt. között 2005. június 20. 

napján kelt „részvény adásvételi szerződés”-nek a Megye Közgyűléssel 

szerződő fél általi teljesítésének kérdését szíveskedjék áttekinteni 

és annak alapján a Veszprém Megyei Közgyűlés tegyen meg minden tőle 

elvárhatót a hivatkozott szerződésben a Megyei Közgyűlés részére 

biztosított, a Közgyűléssel szerződő fél szerződéses teljesítésének 

kikényszerítésére és /vagy szankciók alkalmazására, végső esetben 

pedig a szerződéstől való elállásra vonatkozó jogok érvényesítése 

érdekében. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester    

Határidő:azonnal    

93/2014.(IV. 24.)Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet-Balatoni 

Térség Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának 2. számú 

módosítását elfogadja. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester    

Határidő:azonnal    
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6/2014.(V.29.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

94/2014.(V.29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 

az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Napirend: 

 

8. Útportalanítások (Gárdonyi Géza utca, Suhatag utca csapadékvíz 
elvezetéssel, Erkel Ferenc utca, Aranybánya utca) 

1. Napraforgó Óvoda maximális csoportlétszámának meghatározása 
2. Napraforgó Óvoda felvételi körzethatárainak megállapítása 
3. Veszprém-Felsőörs-Alsóörs kerékpárút pályázattal kapcsolatos 

megállapodás előkészítése 

4. Balatonfüredi Többcélú Társulási megállapodás módosítása 
5. Madacska István strandi büfé bérleti jog átadása 
6. Madacska Istvánné strandi büfé bérleti jog átadása 
7. Vételi ajánlat az 1181/7 hrsz. ingatlan-részre 
9. Önkormányzati Alapítványok alapító okiratának módosítása 
10. Vegyes ügyek 

- Támogatási kérelmek (Kilátóért Alapítvány, Alsóörs Község 

Polgárőrsége, Matyikó Sebestyén József) 

- Halacs településrész szemétszállítási támogatása 

- Közbeszerzési terv módosítása, Bírálóbizottsági tagok 

megválasztása, Közbeszerzési szabályzat jóváhagyása 

- KEOP pályázat iskola épület energetikai korszerűsítésére 

- Riviéra Kemping működéséről tájékoztatás 

- MÁV Start Strandkedvezmény kérelme 

- Tájékoztatás a házi segítségnyújtás rendszer kiépítése 

- Európa kemping felszámolása 

 

95/2014.(V.29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a Suhatag utca útportalanításával és csapadékvíz 

elvezetésével, valamint a Gárdonyi Géza utca, Erkel Ferenc utca, 

Aranybánya utca útportalanításával kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

96/2014.(V.29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó, az 

alsóörsi Napraforgó Óvodába felvehető, törvényben meghatározott 

maximális, csoportonként 25 fős gyermeklétszám 20%-os átlépését a 

2014/2015-ös oktatási évre engedélyezi, így az óvodába felvehető 

maximális létszám 60 fő, csoportok száma kettő. Az intézményvezető 

az egyes csoportok szervezése során a csoportszobák 

befogadóképességére köteles tekintettel lenni. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt  
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         polgármester 

     Csiszárné Huszár Judit  

         óvodavezető 

Határidő: azonnal 

97/2014.(V.29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó, az 

alsóörsi Napraforgó Óvoda felvételi körzethatárait az alábbiak 

szerint állapítja meg:  

 Alsóörs község közigazgatási területe   

 Lovas község közigazgatási területe 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

    Csiszárné Huszár Judit  

    óvodavezető 

Határidő: azonnal 

98/2014.(V.29.) Önk. sz. határozat 

 

 

Alsóörs Község Önkormányzat képviselő-testülete a Veszprém-Felsőörs-

Alsóörs kerékpárút kiépítése elnevezésű projekthez kapcsolódó 

együttműködési megállapodást elfogadja, felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodás aláírására, valamint a további 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

Határidő: azonnal 

99/2014.(V.29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, 

hogy Aszófő Község Önkormányzata csatlakozzon a Balatonfüredi 

Többcélú Tárulás Társulási Megállapodásának 12.4. pontjában 

meghatározott belső ellenőrzési feladatellátáshoz 2014. július 1. 

napjától. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekkel módosított 

Társulási Megállapodást aláírja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

Határidő: azonnal 

100/2014.(V.29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Madacska István. 

(8226 Alsóörs, May J. u. 24.) bérlő kérelmére a 11/1997 (X. 17.) 

rendelet 4. § alapján hozzájárul az Alsóörs Strand Strandsétány 

10.sz. alatti 7.sz. egyéb nem melegkonyhás büfé profilú üzlet 

bérleti jogának átadásához Herman Péter egyéni vállalkozó (8200 

Veszprém, Berkenye köz 1/c. adóazonosító jel: 8441093148) részére.  

A bérleti időszak: 2014. június 1. – 2017. október 31. 

A 2014. évi bérleti díj: 402.575 Ft + 108.695 Ft Áfa = bruttó 

511.270 Ft 

 

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

          jegyző 

Határidő: azonnal 

101/2014.(V.29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Madacska Istvánné 

(8226 Alsóörs, May J. u. 24.) bérlő kérelmére a 11/1997 (X. 17.) 

rendelet 4. § alapján hozzájárul az Alsóörs Strand Strandsétány 16. 

sz. alatti 2.sz. melegkonyhás büfé profilú üzlet bérleti jogának 

átadásához „Stop Kávézó” Vendéglátóipari, Ker. és Szolg. Kft. (8200 

Veszprém, Budapest út 6., adószám: 13519010-2-19) részére.  

A bérleti időszak: 2014. június 1. – 2017. október 31. 

A 2014. évi bérleti díj: 665.128 Ft + 179.595 Ft Áfa = bruttó 

844.713 Ft 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

          jegyző  

Határidő: azonnal 

 

102/2014.(V.29.) Önk. sz. határozat 

 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az 1181/7 

hrsz. ingatlan-rész eladásához bruttó 538.000 Ft összegben. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

  polgármester 

    Báró Béla 

          jegyző  

Határidő: azonnal 

 

103/2014.(V.29.) Önk. sz. határozati javaslat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Alsóörsért Közalapítvány elnökét Hebling Zsoltot 2014. május 29. 

napjával a betöltött elnöki tisztségből visszahívja, egyúttal 

felkéri Tarnai Viktória Viviennet az Alsóörsért Közalapítvány elnöki 

posztjának betöltésére. 

 

Felelős: Ferenczy Gábor  

     alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

104/2014.(V.29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Alsóörsi Vállalkozásfejlesztési és Hagyományőrző Közalapítvány 

elnökét Ferenczy Gábort a betöltött elnöki tisztségből visszahívja, 

Böhm László Tibornét a Felügyelő Bizottság elnöki pozíciójából 

visszahívja, Rásky Miklós kuratóriumi tagot pozíciójából visszahívja 

2014. május 29. napjával, egyúttal felkéri Zsebők Zsigmondot az 

Alsóörsi Vállalkozásfejlesztési és Hagyományőrző Közalapítvány 
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elnöki posztjának betöltésére, Horváth Gábor Gézát a Felügyelő 

Bizottság elnöki posztjának betöltésére, valamint kuratóriumi taggá 

választja Mészáros Károlyt. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

     polgármester 

Határidő: azonnal 

 

105/2014.(V.29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Kilátóért Alapítvány részére 200.000 Ft összegű támogatást biztosít 

a tartalékalap terhére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

     polgármester 

Határidő: azonnal 

106/2014.(V.29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Alsóörs község Polgárőrség Egyesülete részére 250.000 Ft összegű 

támogatást biztosít a tartalékalap terhére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

     polgármester 

Határidő: azonnal 

 

107/2014.(V.29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Matyikó Sebestyén József kérelmét nem támogatja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

     polgármester 

Határidő: azonnal 

 

108/2014.(V.29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Halacs településrészen élők 2013. évi 3 havi hulladékszállítási 

díját átvállalja, azokon a területeken ahol a szolgáltatás 2013 

évben nem volt elérhető. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

     polgármester 

Határidő: azonnal 

 

109 /2014.(V. 29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Alsóörs Község Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervét az 

alábbiakban határozza meg. 
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KÖZBESZERZÉSI TERV 

2014. ÉVRE 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának 2014. évre várhatóan 5 db, 

összességében nemzeti értékhatárt elérő, de közösségi értékhatárt 

meg nem haladó, közbeszerzési eljárás lefolytatását igénylő 

beszerzése lesz. 

 

5. Alsóörs Község parkfenntartási munkálatai – szolgáltatás 

megrendelés – nettó 14.200.000 Ft (általános, egyszerű 

közbeszerzési eljárás) 2011. évi CVIII. törvény a 

közbeszerzésekről, 3. rész, nemzeti eljárásrend, 121. § (1) b), 

122/A. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás 

 

6. Alsóörs település Templom utcában (hrsz. 14., 8/2.) keletkezett 
Vis Maior káresemény   helyreállítása – építési beruházás -  

nettó 17.010.000 Ft (általános, egyszerű közbeszerzési eljárás) 

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről, 3. rész, nemzeti 

eljárásrend, 121. § (1) b), 122/A. § szerinti hirdetmény 

közzététele nélküli eljárás 

 

7. Alsóörs Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanokon 

(148., 149/1., 237/2. helyrajzi számú „védelem alatt nem álló 

közparkok, pihenőhelyek, sétányok fejlesztése”, valamint a 

149/37. helyrajzi számú „kültéri, közcélú feladatokat ellátó 

játszóterek kialakítása”) Alsóörs Merse emlékhely és játszótér 

kialakítása elnevezésű park fejlesztés,– építési beruházás -  

nettó 22.000.000 Ft (általános, egyszerű közbeszerzési eljárás) 

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről, 3. rész, nemzeti 

eljárásrend, 121. § (1) b), 122/A. § szerinti hirdetmény 

közzététele nélküli eljárás 

 

8. Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal új épületének kivitelezése 
– építési beruházás – nettó 88.000.000 Ft, (általános, egyszerű 

közbeszerzési eljárás) 2011. évi CVIII. törvény a 

közbeszerzésekről, 3. rész, nemzeti eljárásrend, 121. § (1) b), 

122/A. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás 

 

9. Alsóörs – Felsőörs - Veszprém kerékpárút tervdokumentációjának 
elkészítése (építési engedélyezési tervdokumentáció és 

opcióként kiviteli tervdokumentáció) – nettó 24.980.000 Ft, 

(általános, egyszerű közbeszerzési eljárás) 2011. évi CVIII. 

törvény a közbeszerzésekről, 3. rész, nemzeti eljárásrend, 121. 

§ (1) b), 122/A. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli 

eljárás 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

110 /2014.(V. 29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alsóörs – Felsőörs - 

Veszprém kerékpárút tervdokumentációjának elkészítése közbeszerzési 

eljárás lefolytatására a Bíráló Bizottság tagjait az alábbiak 

szerint nevezi meg: 
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dr. Könczöl Gábor – jogi szakértelem 

Pandur Ferenc – műszaki szakértelem 

Kovács Rózsa – pénzügyi szakértelem 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

111 /2014.(V. 29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alsóörs Község 

Önkormányzata és Intézményei 2014. június 1-től hatályos 

Közbeszerzési Szabályzatát jóváhagyja. 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

Határidő: azonnal 

 

112/2014.(V.29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az általános iskola épületének energetikai 

korszerűsítésére kiírásra kerülő pályázat ismeretében a további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

113/2014.(V.29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Riviéra Kemping 

működéséről szóló beszámolót tudomásul veszi. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

114/2014.(V.29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem 

támogatja a Községi strandon a MÁV Start kártya kedvezmény 

nyújtását. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

115/2014.(V.29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 

Polgármestert, hogy a soron következő testületi ülésre hívja meg a 

Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ képviselőjét a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtási rendszerrel kapcsolatos a 

bővebb tájékoztatás érdekében. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 
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116/2014.(V.29.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az ún. Európa Kemping esetleges megvásárlásához 

kapcsolódóan a hitelfelvétel körülményeinek tisztázására, a 

felszámolóval a vételárral kapcsolatos tájékozódásra, s mindezek 

ismeretében a további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

7/2014.(VII.03.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

117/2014.(VII.03.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 

az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Napirend: 

1. Közbiztonsági konzultációs fórum 
2. Napraforgó Óvoda 2013-2014. nevelési év –beszámoló 
3. 9/2014. (IV.25) számú önkormányzati rendelet a települési 

szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó 

szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről módosítása 

4. Rendezési terv módosítása, véleményezési dokumentációk 
elfogadása 

5. MNV ZRt-vel kötendő szerződések víziközmű-rendszerek tárgyában 
6. Önkormányzati Hivatal Építés Közbeszerzési Eljárás 

eredményhirdetés 

7. Vegyes ügyek 
- Lovasi Napok támogatási kérelme 
- Somorjai Horváth Piroska- Csiszár Lászlóné- Kovács Endre 

kezdeményezése új könyv elkészítésére vonatkozóan 

- Tájékoztatás a Veszprém megyei Könyvtárellátási Szolgáltató 

Rendszer keretében 2013-ban végzett könyvtári 

tevékenységekről és szolgáltatásokról 

- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló 

közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

- Kormányhivatal javaslata 

- Pfeifer Ferenc kérelme 

- Tájékoztatás a házi segítségnyújtó rendszerrel kapcsolatban 

  

Zárt ülés 

 

1. Ápolási díj iránti kérelem 
2. Aljegyzői pályázat kiírása 

 

118/2014.(VII.03.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 

hogy a Napraforgó Óvoda 2013/2014. nevelési évének pedagógiai 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester  
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119/2014.(VII.03.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 

hogy a 10/2014. (VII.04) önkormányzati rendeletet a települési 

szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett 

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 9/2014. (IV.25) 

számú önkormányzati rendelet módosítását elfogadja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

    Báró Béla 

    jegyző 

Határidő: azonnal 

 

120/2014.(VII.03.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte 

Alsóörs településrendezési tervmódosítását, véleményezési 

dokumentáció munkaközi anyagát, az abban foglaltakkal egyetért és 

felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

121/2014.(VII.03.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint tulajdonos és 

mint a víziközmű-rendszerek üzemeltetése tekintetében ellátásért 

felelős, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő zRt-vel kötendő, képviseletre 

szóló szerződés tervezetet elfogadja és felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására, valamint a további szükséges 

intézkedések megtételére. A szerződés hatálya alatt az MNV zRt. 

jogosult a víziközmű-rendszer működtetésével kapcsolatos képviselet 

ellátására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

122/2014.(VII.03.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az alsóörsi 

Önkormányzati Hivatal építése tárgyában indított közbeszerzési 

eljárást eredményesnek és érvényesnek nyilvánítja. Az eljárás 

nyerteseként a Vemév-Szer Építő- és Szerelőipari Kft-t (8200 

Veszprém, Pillér u. 11.) nevezi meg. 

Az ajánlati felhívásban szereplő nettó 88.000.000 Ft becsült értéket 

688.352 Ft-al a tartalékalapból kiegészíti, ezzel a nyertes 

ajánlattevő által megajánlott nettó 88.688.352 Ft-ra az Önkormányzat 

költségvetésében a fedezetet biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes 

ajánlattevővel történő szerződéskötésre. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 
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123/2014.(VII.03.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 

hogy az Önkormányzati Hivatal építésével kapcsolatosan kivágott 

fákat pótoltatja, az ezzel kapcsolatban felmerülő költségekre 

200.000 Ft költségkeretet képez. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

124/2014.(VII.03.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 

hogy 100.000 Ft összegben támogatja Lovas Község Önkormányzatának a 

XVI. Lovasi Napokkal kapcsolatos támogatási kérelmét. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

125/2014.(VII.03.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette 

a Veszprém megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében 

2013-ban végzett könyvtári tevékenységekről és szolgáltatásokról 

szóló tájékoztatót. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

126/2014.(VII.03.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 

hogy megküldi Alsóörs Község Önkormányzatának 10/2014. (VII.04.) 

önkormányzati rendeletét a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló 

közszolgáltatásról a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Felügyelőségnek. A szolgáltatót további információk 

birtokában fogja kiválasztani. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: azonnal 

127/2014.(VII.03.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 

Veszprém Megyei Kormányhivataltól érkező VEB/004/1120/2014. és a 

VEB/004/1133/2014. számú javaslatokat, a VEB/004/1120/2014. számú 

javaslattal egyetért, a VEB/004/1133/2014. számú javaslattal 

részben, mivel a közbeszerzési terv elfogadása a 32/2014. számú 

önkormányzati határozattal határidőre megtörtént. A 109/2014. számú 

önkormányzati határozat a terv 1. számú módosítása. 
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Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

    Báró Béla 

    jegyző 

Határidő: azonnal 

 

128/2014.(VII.03.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

nem támogatja Pfeifer Ferenc kérelmét vidámpark kialakítására a 

Sirály Parkban. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

129/2014.(VII.03.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

házi segítségnyújtási rendszerrel kapcsolatosan további 

információkra van szükség, ezért október hónapban a Képviselő-

testület megkezdi a tárgyalásokat, majd január 1. dátumot tűzi ki a 

házi segítségnyújtási rendszer igénybevételével kapcsolatosan. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

ZÁRT 

130/2014.(VII.03.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy 

Kovács Elemér Alsóörs, Hunyadi u. 7. szám alatti lakos méltányossági 

ápolási díj iránti kérelmét az 1993. évi III. törvény 42. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján, valamint Alsóörs Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 

és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási 

szabályokról szóló 3/2009.(II.13.) Önkormányzati rendeletének (2) 

bekezdés b) pontja alapján elutasítja. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés 

megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         Polgármester 

         Báró Béla 

         Jegyző 

 

Határidő: Azonnal 

 

131/2014.(VII.03.) Önk. sz. határozat 

  

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy 

felhatalmazza a szükséges intézkedések megtételére a polgármestert 

és a jegyzőt az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Lovasi 

kirendeltségének aljegyzői pályázatának kiírásával kapcsolatosan. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 
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         Polgármester 

 

         Báró Béla 

         Jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

 

8/2014.(VII.10.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

132/2014.(VII.10.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 

az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Napirend: 

1. Alsóörs – Felsőörs – Veszprém kerékpárút tervdokumentációjának 
elkészítése tárgyú Közbeszerzési Eljárás eredményhirdetés 

 

133/2014.(VII. 10.) Önk. sz. határozati javaslat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alsóörs – 

Felsőörs – Veszprém kerékpárút tervdokumentációjának elkészítése 

tárgyában indított közbeszerzési eljárást eredményesnek és 

érvényesnek nyilvánítja. Az eljárás nyertesként a Fehérvári és 

Fekete Kft-t (8200 Veszprém, Egri J. u. 45/A., 1/4.)  nevezi meg. A 

nyertes ajánlattevőt követő legkedvezőbb ajánlatot tevőként a 

SPECIÁLTERV Kft-t (1031 Budapest, Nimród utca 7.) nevezi meg. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes 

ajánlattevővel történő szerződéskötésre. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

   polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

9/2014.(VIII.19.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

134/2014.(VIII.19.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 

az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Napirend: 

1. HVB tagok megválasztása (októberi önkormányzati választások) 
2. Közbeszerzési terv módosítása, BB tagok megválasztása, Óvoda-

Művelődési ház - Ált. iskola energiatermelésének megvalósítása 

fotovoltaikus rendszerrel 6/2014.sz. közbeszerzési eljárás 

nyertesének kihirdetése 

3. 2013. évi gyermekjóléti beszámoló 
4. Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület kérelme 
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135/2014.(VIII. 19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ve.23. §-ában 

kapott felhatalmazás alapján a helyi választási iroda vezetőjének 

indítványára 

- Lehner Mária, Alsóörs Gagarin u. 7. 

- Peng Emil, Alsóörs Suhatag u. 7. 

- Lovász Lászlóné Alsóörs József Attila u. 5. 

szám alatti lakost a helyi választási bizottság tagjává,  

- Rezi Lajosné, Alsóörs Endrődi Sándor u. 35/2. 

- Keller Józsefné, Alsóörs Szent István u. 56. 

szám alatti lakost a helyi választási bizottság póttagjává 

megválasztja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

    polgármester 

   Báró Béla 

   jegyző 

Határidő: azonnal 

 

136/2014.(VIII. 19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Alsóörs Község Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervét az 

alábbiakban határozza meg. 

 

KÖZBESZERZÉSI TERV 2. sz. módosítása 

2014. ÉVRE 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának 2014. évre várhatóan 7 db, 

összességében nemzeti értékhatárt elérő, de közösségi értékhatárt 

meg nem haladó, közbeszerzési eljárás lefolytatását igénylő 

beszerzése lesz. 

 

1. Alsóörs Község parkfenntartási munkálatai – szolgáltatás 

megrendelés – nettó 14.200.000 Ft (általános, egyszerű 

közbeszerzési eljárás) 2011. évi CVIII. törvény a 

közbeszerzésekről, 3. rész, nemzeti eljárásrend, 121. § (1) b), 

122/A. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás 

 

2. Alsóörs település Templom utcában (hrsz. 14., 8/2.) keletkezett 
Vis Maior káresemény   helyreállítása – építési beruházás -  

nettó 17.010.000 Ft (általános, egyszerű közbeszerzési eljárás) 

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről, 3. rész, nemzeti 

eljárásrend, 121. § (1) b), 122/A. § szerinti hirdetmény 

közzététele nélküli eljárás 

 

3. Alsóörs Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanokon 

(148., 149/1., 237/2. helyrajzi számú „védelem alatt nem álló 

közparkok, pihenőhelyek, sétányok fejlesztése”, valamint a 

149/37. helyrajzi számú „kültéri, közcélú feladatokat ellátó 

játszóterek kialakítása”) Alsóörs Merse emlékhely és játszótér 

kialakítása elnevezésű park fejlesztés,– építési beruházás -  

nettó 22.000.000 Ft (általános, egyszerű közbeszerzési eljárás) 

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről, 3. rész, nemzeti 
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eljárásrend, 121. § (1) b), 122/A. § szerinti hirdetmény 

közzététele nélküli eljárás 

 

4. Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal új épületének kivitelezése 
– építési beruházás – nettó 88.000.000 Ft, (általános, egyszerű 

közbeszerzési eljárás) 2011. évi CVIII. törvény a 

közbeszerzésekről, 3. rész, nemzeti eljárásrend, 121. § (1) b), 

122/A. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás 

 

5. Alsóörs – Felsőörs - Veszprém kerékpárút tervdokumentációjának 
elkészítése (építési engedélyezési tervdokumentáció és 

opcióként kiviteli tervdokumentáció) – nettó 24.980.000 Ft, 

(általános, egyszerű közbeszerzési eljárás) 2011. évi CVIII. 

törvény a közbeszerzésekről, 3. rész, nemzeti eljárásrend, 121. 

§ (1) b), 122/A. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli 

eljárás 

 

6. Alsóörs Község Önkormányzata fenntartásában működő Eötvös 

Károly Művelődési Ház, Napraforgó Óvoda Alsóörs, valamint 

Endrődi Sándor Református Általános Iskola villamos energia 

termelésének megvalósítása fotovoltaikus rendszerrel (napelem) 

– nettó 20.300.000 Ft, pályázat száma:  KEOP-2014-4.10.0/N 

Fotovoltaikus rendszerek kialakítása (általános, egyszerű 

közbeszerzési eljárás) 2011. évi CVIII. törvény a 

közbeszerzésekről, 3. rész, nemzeti eljárásrend, 121. § (1) b), 

122/A. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás 

 

7. Alsóörs Község Önkormányzata fenntartásában működő Eötvös 

Károly Művelődési Ház, valamint Napraforgó Óvoda Alsóörs 

épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznosításával kombinálva – nettó 55.000.000 Ft, pályázat 

száma:  KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok és intézményeik 

épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban (általános, 

egyszerű közbeszerzési eljárás) 2011. évi CVIII. törvény a 

közbeszerzésekről, 3. rész, nemzeti eljárásrend, 121. § (1) b), 

122/A. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

137/2014.(VIII. 19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

1. Alsóörs Község Önkormányzata fenntartásában működő Eötvös 

Károly Művelődési Ház, Napraforgó Óvoda Alsóörs, valamint 

Endrődi Sándor Református Általános Iskola villamos energia 

termelésének megvalósítása fotovoltaikus rendszerrel (napelem) 

2. Alsóörs Község Önkormányzata fenntartásában működő Eötvös 

Károly Művelődési Ház, valamint Napraforgó Óvoda Alsóörs 

épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznosításával kombinálva  

közbeszerzési eljárás lefolytatására a Bíráló Bizottság tagjait az 

alábbiak szerint nevezi meg: 

 

Dr. Hegedüs Tamás – jogi szakértelem 
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Pandur Ferenc – műszaki szakértelem 

Kovács Rózsa – pénzügyi, közbeszerzési szakértelem 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Hebling Zsolt polgármester az eljárás nyertesének kihirdetése 

kapcsán névszerinti szavazással kell dönteni. Kérem a tisztelt 

Képviselő-testületi tagokat a szavazás megtételére! 

 

138/2014.(VIII. 19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alsóörs Község 

Önkormányzata fenntartásában működő Eötvös Károly Művelődési Ház, 

Napraforgó Óvoda Alsóörs, valamint Endrődi Sándor Református 

Általános Iskola villamos energia termelésének megvalósítása 

fotovoltaikus rendszerrel (napelem)tárgyú 6/2014. sz. közbeszerzési 

eljárást eredményesnek nyilvánítja. Az eljárás nyertesként a Thermo 

Épgép Kft-t (1202 Budapest, Nagykőrösi út 133.) nevezi meg. 

Az ajánlatban szereplő vállalkozói díj:  

nettó 20.266.015 + 27 % Áfa 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes 

ajánlattevővel történő szerződéskötésre. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

139/2014.(VIII. 19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti 

feladatok ellátásának értékelését valamint a Balatonalmádi Szociális 

és Alapszolgáltatási Központ 2013. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

140/2014.(VIII. 19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület által igényelt 2015. évi 

önkormányzati támogatás és tagdíj összege az Egyesületnek 

kifizethető a nyertes Leader pályázat finanszírozásának 

hozzájárulásaként. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

10/2014.(IX.15.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

141/2014.(IX.15.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzata felhatalmazza Hebling Zsolt 

polgármestert a belvízi helyzettel kapcsolatosan felmerült azonnali 
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feladatok végrehajtására, melyek költsége jelen helyzetben 

ismeretlen. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

    polgármester 

Határidő: azonnal 

 

142/2014.(IX.15.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 

az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Napirend: 

1. Önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről és a 

házszámozás szabályairól 

2. Római Katolikus Egyház kérelme plébánia építésére 
3. Alsóörs SE kérelme 
4. Fábián utca, Szilvás köz és Mihálkovics sétány lakóinak kérelme 

közvilágítás bővítésére 

5. Szabó Sándor bérleti jog átruházása iránti kérelme 
6. Megállapodás a Somlyó 2002 Erdőbirtokossági Társulással a 

fakilátó felújítására 

7. Vegyes ügyek: 
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

döntés a csatlakozásról 

Zárt ülés: 

1. Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelem 
2. Első lakáshoz jutók támogatásának módosítása 

 

143/2014.(IX. 15.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

az Alsóörsi Római Katolikus Plébánia támogatási kérelmét elfogadja, 

az előzetesen egyeztetett konstrukcióban 3.000.000 Ft-tal támogatja 

a plébániaépítési beruházást. Az összeg 6 évi támogatás előre 

finanszírozásából valósul meg. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

144/2014.(IX. 15.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

jövő évi támogatás összegéből egy havi (600.000 Ft) összeget előre 

finanszíroz az Alsóörsi Sportegyesület részére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

145/2014.(IX. 15.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 

Hebling Zsolt polgármestert a Fábián utca, Szilvás köz és 

Mihálkovics sétány lakóinak kérelme alapján közvilágítás bővítésével 

kapcsolatos teendők ellátására. 
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Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

146/2014.(IX. 15.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Sándor. (8226 

Alsóörs, Szegfű. u. 11.) bérlő kérelmére a 11/1997 (X. 17.) rendelet 

4. § alapján hozzájárul az Alsóörs Strand Strandsétány 1.sz. alatti 

Szerzeteskert elnevezésű melegkonyhás büfé profilú üzlet bérleti 

jogának átadásához János Pince Udvarház Kft. (8230 Balatonfüred, 

Táncsics Mihály u. 3. adószáma: 250140848-2-19) részére.  

A bérleti időszak: 2014. szeptember 1. – 2017. december 31. 

A 2014. évi bérleti díj: bruttó 920.750 Ft 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  Báró Béla 

 jegyző  

Határidő: azonnal 

 

147/2014.(IX. 15.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 

János Pince Udvarház Kft. kérelmét, a megalapozott döntéshez további 

egyeztetést tart szükségesnek. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

148/2014.(IX. 15.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a 

Somlyó 2002 Ebt. által benyújtott Somlyó hegyi fakilátó felújítására 

beadott pályázat sikeres elbírálása esetén a pályázattal, 

kivitelezéssel kapcsolatos feladatokat ellátja, valamint a felmerülő 

költségeket megelőlegezi. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen a 

Fakilátó önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

149/2014.(IX. 15.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi 

Erőforrások Minisztérium által 2015. évre meghirdetett Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázathoz való 

csatlakozást határozza el, 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 
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         Báró Béla 

         jegyző 

 

 

11/2014.(IX.15.) ZÁRT Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

150/2014.(IX.15.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Fehér 

Istvánné Alsóörs, Iskola köz 2. szám alatti lakos méltányossági 

jogcímű közgyógyellátás iránti kérelmét az 1993. évi III. törvény 

50. § (3) bekezdés a) pontja alapján valamint az Alsóörs Község 

Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben 

nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel 

kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 3/2009.(II.13.) 

Önkormányzati rendeletének 31. §. elutasítja. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés 

megtételére. 

 

Felelős:  Hebling Zsolt 

          Polgármester 

 

          Báró Béla 

          Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

151/2014.(IX.15.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy 

módosítja Göncz-Ferenczy Réka és Göncz Tamás első lakáshoz jutók 

támogatásának megállapodását a születendő gyermekük miatt. Így a 

vissza nem téritendő támogatás összegét 300.000 Ft-ról 500.000 Ft-ra 

növelik míg a kamatmentes kölcsöntőke összegét 700.000 Ft-ról 

500.000 Ft-ra csökkentik. 

 

Felelős:  Hebling Zsolt 

          polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

12/2014.(X.02.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

152/2014.(X.02.)Önk.sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 

az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Napirend: 

1. Szociális célú tüzelőanyag vásárlással kapcsolatos pályázat 
 

 

153/2014.(X. 02.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat képviselő-testülete a 46/2014.(IX.25.) 

BM rendelet a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
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vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 2. § (1) b) pontja 

szerint vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől 

ellenszolgáltatást nem kér. 

 

A 368/2011. (XII.31.) Kormán rendelet 72. § (3a) a) pontjának 

megfelelően Alsóörs Község Önkormányzat képviselő-testülete 

kijelenti, hogy a fenti pályázathoz szükséges saját forrás Alsóörs 

Község Önkormányzata költségvetésében rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

 

 

13/2014.(X.27.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

154/2014.(X.27.)számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 

az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Napirend: 

1. HVB elnökének tájékoztatója a választás eredményeiről 

2. Az önkormányzati képviselők eskütétele, esküokmányok átadása 

3. A polgármester eskütétele, esküokmány átadása 

4. Polgármesteri program ismertetése 

5. Javaslat a Szavazatszámláló bizottság és a Vagyonnyilatkozat 

Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság létrehozására 

6. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele  

7. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

8. Képviselők tiszteletdíjának megállapítása, képviselők 

tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása 

9. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása 

10. Vis Maior pályázat 

 

155/2014.(X.27.)számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat képviselő-testülete tudomásul veszi, 

hogy Hebling Zsolt polgármester tiszteletdíja az Mötv. 75. §. (4). 

bekezdés c. pontja alapján havi bruttó 448.727 Ft, 

költségtérítésének mértéke az Mötv. 75. §. (6). bekezdés alapján 

havi bruttó 67.309 Ft.  

 

Felelős: Báró Béla 

 jegyző 

Határidő: azonnal 

 

156/2014.(X.27.) számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat képviselő-testülete a polgármester 2014-

2019 közötti ciklusra szóló programját tudomásul veszi. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

 polgármester 

Határidő: azonnal 
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157/2014.(X.27.)számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Szavazatszámláló Bizottságba Szalai Emese, dr. Bardóczi Miklós és 

Gaál Dezső képviselőket választja. 

A bizottság elnöke dr. Bardóczi Miklós. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

158/2014.(X.27.)számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottságba Szalai 

Emese, dr. Bókáné Katona Tímea és Gaál Dezső képviselőket választja. 

A bizottság elnöke dr. Bókáné Katona Tímea 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

159/2014.(X.27.)számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

titkos szavazással Alsóörs község társadalmi megbízatású 

alpolgármesterévé Ferenczy Gábort választja meg. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

160/2014.(X.27.)számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Ferenczy Gábor társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 

havi bruttó 159.000 Ft-ban állapítja meg. Ezen felül az 

alpolgármester havi tiszteletdíja 15 %-ának megfelelő 

költségtérítésre jogosult. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

161/2014. (X.27.)számú önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vis 

maior tartalék terhére támogatási igényt nyújt be a 

Belügyminisztériumhoz. 

A káresemény megnevezése: út, pince-partfal, földcsuszamlás 

helyreállítása 

A káresemény helye: 8226 Alsóörs, Római út (hrsz.: 2148), Szépkilátó 

utca (hrsz.: 2158)  

 

A káresemény forrásösszetétele: 

          Adatok Ft-ban 
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Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás 

(biztosítási összeg 

nélkül) Ft 

2.073.987 Ft 10 

Biztosító kártérítése 

Ft 
0 0 

Egyéb forrás Ft 0 0 

Vis maior igény Ft 18.665.882 Ft 90 

Források összesen Ft 20.739.869 Ft 100 

 

- A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett 

összköltsége 20.739.869 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat 

részben tudja biztosítani. 

- A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 

vagyonelem a tulajdonát képezi. 

- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat 

biztosítással nem rendelkezik. 

- Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget nem 

igényelt. 

- Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal 

a feladatát el tudja látni. 

- A testület a saját forrás összegét a 2014. évi 

költségvetésében biztosítja. 

- A testület nyilatkozik arról, hogy vállalja a károsodott 

ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés 

benyújtására. 

 

 


