
 

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

2016. ÉVI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 

 

1/2016.(II.09.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

Napirend: 

1. Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság beszámolója 

2. A polgármester 2015. évi szabadsága és javaslat a polgármester 2016. évi szabadságolási 

ütemtervének jóváhagyására 

3. DRV Zrt. bérleti - üzemeltetési szerződés 

4. Pályázat kiírása aljegyzői állásra 

5. Településrendezési Tervezést Támogató Szerződés 

6. Sunny Coast Hungary Kft albérletbe adási kérelme 

7. Veszprém,Felsőörs,Alsóörs kerékpárút együttműködési megállapodás módosítás  

8. Tao sport támogatási pályázathoz önrész biztosítása 

9. Költségvetésről szóló önrész biztosítása 

10. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2/2016.(II.09.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság 

tájékoztatóját a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségére vonatkozóan tudomásul vette. 

 

Felelős:  Dr. Bókáné Katona Tímea elnök 

Határidő: azonnal 

 

3/2016.(II.09.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2015. évi szabadságok felhasználásáról 

szóló beszámolót, valamint tudomásul veszi Hebling Zsolt polgármester 2016. évi szabadság-ütemezését a 

következők szerint: 

- január 3 nap 

- február 3 nap 

- március 3 nap 

- április 4 nap 

- május 3 nap 

- június 3 nap 

- július 9 nap 

- augusztus – 

- szeptember 5 nap 

- október 3 nap 

- november 3 nap 

- december 5 nap 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

Határidő: azonnal 



 

4/2016.(II.09.) önkormányzati határozat  

 

Alsóörs Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1 db 10.000,- Ft névértékű DRV Zrt 

részvényt vásárol. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5/2016.(II.09.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat és a 

DRV Zrt között kötendő az ivóvízre vonatkozó Bérleti és Üzemeltetési Szerződés aláírására.  

 

Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6/2016.(II.09.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat és a 

DRV Zrt között kötendő az szennyvíz hálózatra vonatkozó Bérleti és Üzemeltetési Szerződés aláírására.  

 

Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7/2016.(II.09.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot ír ki aljegyzői állás 

betöltésére.  

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

 Báró Béla jegyző 

Határidő: azonnal 

 

8/2016. (II. 9.) önkormányzati határozat 

 

1. A képviselő-testület támogatja, hogy az egykori Európa Kemping területén tervezett fejlesztések 

megvalósíthatósága érdekében a HÉSZ Szerdahelyi-dűlő I. tömbjére vonatkozó terepalakítási 

előírások módosuljanak. 

2. A Szerdahelyi-dűlőben lévő 988/24 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa az Üü-1 építési besorolású telken 

üdülőházat kíván létesíteni, melyben magas színvonalú üdülő apartmanok kerülnek kialakításra. A 

képviselő-testület támogatja a megfelelő kialakítás érdekében a jelenlegi építménymagasság 4,5 

méterről 7,5 méterre történő növelését, valamint a szintterületi mutató 0,5 értékről 0,75 értékre 

történő emelését.  

3. A Képviselő-testület támogatja, hogy – amennyiben a felsőbb jogszabályok erre lehetőséget adnak 

– az Üü-1 építési övezetben a helyi építési szabályzat tegye lehetővé a lakófunkciójú épület 

elhelyezését. 

4. Az egykori Bányász üdülő új tulajdonosa (Hrsz. 331.) magas színvonalú lakások kialakítását tervezi 

a meglévő épületben, viszont erre a helyi építési szabályzat nem tesz lehetőséget. A képviselő-



 

testület támogatja, hogy az Üü-7 övezetben a helyi építési szabályzat tegye lehetővé lakófunkció 

elhelyezését. 

5. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 7/2005. (XI.11.) Önk. 

rendelettel elfogadott szabályozási tervet az 1-4 pontban megfogalmazott igények teljesülése 

érdekében módosítja, a 18/2015. (I. 29.) önkormányzati határozattal elfogadott partnerségi terv 

figyelembe vételével. A településrendezési eszközök módosítása két külön véleményezési 

eljárásban történik az 1. pont és a 2-4. pont esetén. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, 

hogy ennek érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

 Báró Béla jegyző 

Határidő: azonnal 

 

9/2016. (II. 9.) önkormányzati határozat 

 

A képviselő-testület támogatja, hogy a 256/7 hrsz-ú területen tervezett kereskedelmi piactér a helyi építési 

szabályzat jelenleg előírt paramétereivel valósuljon meg. Amennyiben indokolt, úgy a képviselő-testület 

támogatja az előírások kis mértékű korrekcióját. 

 

Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10/2016.(II.09.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Sunny Coast Hungary Kft. képviseletében 

eljáró Kóczián László részére, hogy az Alsóörs Község Önkormányzatától bérelt Strand sétány 8/a sz. alatt 

lévő üzlethelyiséget legfeljebb 2 éves időtartamra albérletbe adja a Mütyür Világ Kft-nek (képviselője: 

Horváth-Kertész Orsolya). A bérleti díj megállapításánál a 11/1997 (X.17.) önkormányzati rendeletben 

foglaltakat kell alkalmazni. 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

Határidő: azonnal 

 

11/2016.(II.09.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Hebling Zsolt polgármestert a további 

egyeztetésekre, valamint a megállapodás aláírására.  

 

Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

12/2016.(II.09.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsóörsért Közalapítvány, mint pályázó számára a 

Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott sportfejlesztési program megvalósításához szükséges önrészt, 

6.654.055.-Ft-ot biztosítja Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 



 

13/2016. (III.01) önkormányzati határozat 
 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:  

 

Napirend: 

1. Ahulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2015 (III.15) önkormányzati rendelet módosítása 

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,elszállítására és elhelyezésére 

irányuló közszolgáltatásról szóló 15/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

3. A környezetvédelemről szóló 9/2004 (VI.25.) önkormányzati rendelet módosítása 

4. Javaslat a helyi adókról szóló 14/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására  

5. Schmidt Miklós kérelme a 8/2009. (V.29.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban 

6. Endrődi Sándor Általános Iskola 2015.évi beszámolójának, valamint 2016. évi költségvetésének 

elfogadása 

7. Alsóörs község önkormányzat középtávú terve 

8. Alsóörs Község Önkormányzatának 2016.évi költségvetési rendeletének elfogadása  

9. Balatonalmádi orvosi ügyelet új autó igénylése 

10. ACRO Dance SE támogatási kérelme 

11. Balatonalmádi Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodás nyújtó ellátásokról szóló 

1/2014. (I.31) önkormányzati rendelet véleményezése 

12. A Balatonfüredi Többcélú Társulása, Társulási megállapodásának módosítása 

13. Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság kérelme KMB iroda új elhelyezéséről 

14. Dr. Hajas Andrea kérelme 

15. 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság alapítása 

16. Pályázat beadása településképet meghatározó épületek rekonstrukciójára 

17. 2016. évi Közbeszerzési terv, Közbeszerzési eljárások Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása 

18. Vegyes ügyek: Az Alkotmány utca – Szent István utcai csomópont forgalomszabályozása  

 

Felelős: Hebiling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

14/2016.(III.01.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a hulladékszállítás közszolgáltató BALKOM 

Kft javaslatát a hulladék közszolgálati igénybevételéről szóló 6/2015 (III.15) Önkormányzati rendelet 

módosításáról, azzal egyetért az alábbi módosításokkal. 

"'4 § (3) bekezdés: az éves szolgáltatást igénybe vevő köteles a hulladékot szabvány, zárt gyűjtőedénybe 

tárolni és a közszolgáltató kérésére zárt gyűjtőedénybe átadni." 

Felkéri a jegyzőt a rendelettervezet elkészítésére és a Környezetvédelmi Hatóság részére véleményezés 

céljából történő megküldésére.  

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

Határidő: azonnal 

15/2016(III.01) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzata úgy dönt,hogy felhatalmazza a jegyzőt, hogy a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére ajánlatokat kérjen be az arra szakosodott 

vállalkozásoktól. 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

Határidő: azonnal, áprilisi ülés 



 

16/2016.(III.01.) önkormányzati határozat  

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.25.) 

önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint: 

 

„15.§ (10) Alsóörs község belterületén avart és kerti zöldhulladékot égetni csak november 15-december 15 

közötti időszakban lehet.” 

Felkéri a jegyzőt az önkormányzati rendelet módosítására, valamint a tervezet véleményezés céljából 

történő megküldésére a környezetvédelmi hatóság részére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

  Báró Béla jegyző 

Határidő: azonnal 

 

17/2016.(III.01) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az áprilisi testületi ülésre 

terjessze a Képviselő-testület elé a településen letelepedni akarók támogatásáról szóló rendelet tervezetét.  

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

Határidő: 2016. április 

 

18/2016.(III.01.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az általános iskola által 2015. évre vonatkozó 

beszámolóját. 

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak megoszlása: 

Bevételi főösszege: 124.268 eFt, 

 normatíva 51.872 eFt, 

 kiegészítő normatíva 27.805 eFt, 

 Saját bevétel 9.591 eFt(étkezési bevétel, kollégium hasznosítás, egyéb bevétel), 

 önkormányzati kiegészítés 35.000 eFt. 

Kiadási főösszege: 116.338 eFt, 

 személyi juttatások 73.216 eFt, 

 TB járulékok és szociális hozzájárulási adó 18.080 eFt, 

 dologi kiadások 25.042 eFt. 

Pénzeszközök készlet év végén 11.771 eFt. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester  

Határidő: azonnal 

 

19/2016.(III.01.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Endrődi Sándor Református Általános Iskola és 

Kézilabda Utánpótlás Központ 2016. évi költségvetését 120.484 eFt bevételi- és kiadási főösszeggel 

jóváhagyja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 



 

20/2016.(III.01.) önkormányzati határozat 
 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. és az azt követő 3 évben nem 

szándékozik Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, 3. § (1) bekezdésben 

felsorolt adósságot keletkeztető ügyletet eszközölni, azzal kapcsolatban kötelezettséget vállalni. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal  

 

21/2016.(III.01.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. hozzájárul a kistérségi központi orvosi ügyelet számára új autó 2016. év. I. negyedévi 

beszerzéséhez, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolás melletti – átadott pénzeszköz 

címen történő átutalás 2016. I. negyedévben, legkésőbb 2016. március 31-ig a gesztor 

balatonalmádi önkormányzat számára teljesíti. 

2. a hozzájárulás Alsóörs települési önkormányzatra jutó 289.433,- Ft összeg pénzügyi fedezetét a 

2016. évi költségvetésben biztosítja. 

3. egyetért azzal, hogy a központi orvosi ügyelet által jelenleg használt Suzuki SX4 1,6 GS autót a 

gesztor önkormányzat értékesítse, az értékesítésből realizálódott bevételt lakosság arányosan 

felosztva utalja a központi ügyelet közös szervezésében részvevő önkormányzatok számára. 

4. Felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadásról szóló megállapodás aláírására azzal, hogy 

a felhasználásról a használt autó értékesítését követő 30 napon belül, de legkésőbb 2016. 

december 31 – ig el kell számolni, és a teljesült bevételek és kiadások elszámolásának 

eredményeként jelentkező különbözetet a gesztor önkormányzat és a települési önkormányzat 

között rendezi.  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: 1-2. 2016. évi költségvetés elkészítésének határideje 

3-4. megállapodás aláírására: 2016. március 31. 

elszámolásra: a használt autó értékesítését követő 30 napon belül,de legkésőbb 2016.12.31-ig. 

 

22/2016.(III.01.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ACRO DANCE SE alsóörsi tagjai 

részére a Karlstadi Világkupán való részvétel támogatását 90.000,- Ft-ot biztosít.  

 

Felelős: Hebling Zsolt 

Határidő: azonnal 

 

23/2016.(III.01.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonalmádi Szociális Társulás 1/2014.(I.31) 

önkormányzati rendelettel egyetért, módosító javaslatot nem tesz. 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

Határidő: azonnal  

 

  



 

24/2016. (III.01 ) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Társulási Tanács 2016. március 01-i ülésén 

jóváhagyott - Balatonfüredi Többcélú Társulás „Társulási Megállapodás módosítása” okiratot, valamint az 

ez alapján elkészített egységes szerkezetű „Társulási Megállapodást” elfogadja.  

 

Alsóörs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüredi Többcélú Társulás „Társulási 

Megállapodás módosítása” okiratot, valamint az ez alapján elkészített egységes szerkezetű „Társulási 

Megállapodás” aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

25/2016.(III.01.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a KMB iroda ingyenes használatához. Az 

ingyenes használat értéke 30.000,- Ft/hó, mely tartalmazza a közüzemi költségeket. 

Az ingatlan címe: Endrődi Sándor u. 49. sz alatti helyiségében. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

26/2016.(III.01.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Dr. Hajas Andrea és Dr. Tóth József Alsóörs 

Bartók Béla u. 40. sz. alatti ingatlan tulajdonosok kérelméhez, az ingatlanukkal határos közterület 15 évre 

történő használatba adásához. 100.000.-FT/év díjért. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. május 31. 

27/2016.(III.01.) önkormányzati rendelet 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kizárólagos önkormányzati tulajdonú 

korlátolt felelősségű társaságot kíván alapítani az előterjesztésben meghatározott feladatok ellátása 

érdekében „Halászbokor” Kft néven. 

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat és a vonatkozó dokumentumok 

előkészítéséről, majd a testület elé terjesztéséről gondoskodjon.  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. április 30. 

 

28/2016.(III.01.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy a település támogatói kérelmet nyújt 

be a "VP-6-7.4.1.1-16: Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi 

tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés" elnevezésű pályázattal kapcsolatosan. A képviselő 

testülete az ehhez kötődő feladatok ellátására teljes körűen felhatalmazza a polgármestert. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. március 28. 



 

29/2016.(III.01.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község önkormányzatának képviselő testülete a "VP-6-7.4.1.1-16: Településképet meghatározó 

épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 

korszerűsítés" elnevezésű pályázati kiírással kapcsolatosan benyújtandó pályázatot illetően meghozta az 

alábbi határozatot: 

1. célterület vonatkozásában támogatási kérelemmel érintett ingatlan megnevezése: Eötvös Károly 

Művelődési Ház, címe: Alsóörs, Endrődi S. u. 49, 387 hrsz. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. március 28. 

 

30/2016.(III.01.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község önkormányzat - tekintettel arra, hogy részt kíván venni a "VP-6-7.4.1.1-16: Településképet 

meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, 

energetikai korszerűsítés" elnevezésű pályázaton, meghozta az alábbi határozatot, amely alapján felkéri a 

polgármestert a "VP-6-7.4.1.1-16: Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 

többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés" elnevezésű pályázat 

lebonyolításával kapcsolatos versenyeztetési eljárás megindítására, valamint teljes körűen felhatalmazza 

annak lefolytatására, továbbá lezárást követően a győztessel megkötésre kerülő megbízási szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. március 28. 

 

31/2016.(III. 01.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Alsóörs Község Önkormányzata 2016. 

évi közbeszerzési tervét az alábbiakban határozza meg. 

 

KÖZBESZERZÉSI TERV 2016. ÉVRE 

Alsóörs Község Önkormányzatának 2016. évre várhatóan 1 db, nemzeti értékhatárt elérő, de közösségi 

értékhatárt meg nem haladó, közbeszerzési eljárás lefolytatását igénylő beszerzése lesz. 

Alsóörs Község parkfenntartási munkálatai – szolgáltatás megrendelés – nettó 15.100.000 Ft (ált., egyszerű 

közbeszerzési eljárás) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, nemzeti eljárásrend, 115.§. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

32/2016.(III. 01.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alsóörs Község parkfenntartási munkálatai 

közbeszerzési eljárás lefolytatására a Bíráló Bizottság tagjait az alábbiak szerint nevezi meg: 

dr. Sipos Zoltán – jogi szakértelem 

Pandur Ferenc – műszaki szakértelem 

Bertók Franciska – pénzügyi szakértelem, Földesiné Töpper Ilona – közbeszerzési szakértelem 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 



 

 

33/2016.(III. 01.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Településműködtetés szervezet vezetőjét, hogy 

az Alkotmány utca – Szent István utcai csomópontban „elsőbbség adás kötelező” tábla helyett „STOP 

elsőbbségadás kötelező” tábla kerüljön kihelyezésre. 

 

Felelős: Pandur Ferenc TEMÜSZ vezető 

Határidő: 2016. április 16. 

 

34/2016.(III.10) önkormányzati határozat  

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. Park közbeszerzés nyertes ajánlattevő kiválasztása 

2. 2015.évi költségvetés 3. módosítása  

3. Közterületen történő filmforgatás szabályozása 

4. Dobrosi-Sey Patrícia kérelme 

5. Kilátóért Alapítványba kuratóriumi tagok választása  

6. Térítési díjak megállapítása 

7. 519/2/A/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 

8. Támogatási kérelmek 

9. A Képviselő-testület 2016.évi munkaterve 

10. Hoffman Andrea kérelme Egyensúly Napok megszervezésére 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

35/2016. (III.10.) önkormányzati határozat 

 

1./ Alsóörs község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen úgy 

dönt, hogy elfogadja az „Alsóörs község parkfenntartási munkálatai” tárgyú, a Kbt. 115. §-a alapján 

kezdeményezett közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint az I., II., III. IV. sz. 

részajánlatok tekintetében a közbeszerzési eljárás eredményes. 

 

2./ Alsóörs község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen úgy 

dönt, hogy elfogadja az „Alsóörs község parkfenntartási munkálatai” tárgyú, a Kbt. 115. §-a alapján 

kezdeményezett közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint az értékelési 

szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlatt evő az I ., II., III. sz. részajánlat tekintetében 

a Kertdoki Kft. (8226 Alsóörs, Varga L. u. 1.). A Kertdoki Kft. ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a 

szerződés teljesítésére. A IV. sz. részszempont esetében az értékelési szempontokra figyelemmel 

legkedvezőbbnek tekinthető ajánlatot tevő Rácz István egyéni vállalkozó (8220 Balatonalmádi, Bartók B. u. 

16.) ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 

 

3./ Alsóörs község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen úgy 

dönt, hogy elfogadja az „Alsóörs község parkfenntartási munkálatai” tárgyú, a Kbt. 115. §-a alapján 

kezdeményezett közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint a közbeszerzési eljárás 

I., II., III. részajánlata tekintetében a Kertdoki Kft. (8226 Alsóörs, Varga L. u. 1.) legyen kihirdetve, mint a 

legkedvezőbb ár-értékű: I. sz. részajánlat: 6.267.000.- Ft + Áfa 

II. sz. részajánlat: 5.770.000.- Ft + Áfa 

III. sz. részajánlat: 1.470.000.- Ft + Áfa összegű érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő.  



 

 

4./ Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen úgy 

dönt, hogy elfogadja az „Alsóörs község parkfenntartási munkálatai” tárgyú, a Kbt. 115. §-a alapján 

kezdeményezett közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint a közbeszerzési eljárás 

IV. sz. részajánlata tekintetében Rácz István egyéni vállalkozó (8220 Balatonalmádi, Bartók B. u. 16.) 

legyen kihirdetve, mint a legkedvezőbb ár-értékű: 1.540.000.- Ft + Áfa érvényes ajánlatot benyújtó 

ajánlattevő. 

 

5./ A Képviselő-testület az 1./-4./ pontokban meghozott döntés alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 

az „Alsóörs község parkfenntartási munkálatai” tárgyú, a Kbt. 115. §-a alapján kezdeményezett 

közbeszerzési eljárás lezárásaként az I. sz. részajánlat tekintetében az ajánlattételi felhívás, a 

dokumentáció, valamint Kertdoki Kft. ajánlata alapján a nettó: 6.267.000.- Ft, a II. sz. részajánlat 

tekintetében a nettó 5.770.000.- Ft, a III. sz. részajánlat tekintetében a nettó 1.470.000.- Ft összegű 

szerződést, a IV. sz. részajánlat tekintetében Rácz István egyéni vállalkozóval a nettó 1.540.000.- Ft 

összegű szerződést kösse meg. 

 

6./ A Képviselő-testület megbízza a polgármesteren keresztül a Földesiné Töpper Ilona felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadót, hogy: 

6.1./ az eljárás eredményéről szóló Összegezést készítse el és az Összegezést az ajánlattevőknek küldje 

meg, 

6.2./ az eljárás eredményéről szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéséről 

gondoskodjon, 

6.3/ az Összegezés, a szerződés és a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató Alsóörs Község 

Önkormányzatának honlapján és a Közbeszerzési Hatóság központi adatbázisában történő közzétételéről 

az előírt határidőben intézkedjen. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester, Földesiné Töpper Ilona a TOPIL Bt. képviseletében. 

Határidő: az eljárás eredményéről szóló Összegezés elkészítésére a döntéshozó testületi ülést követően 

haladéktalanul, jelen eljárás eredményéről szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítőben történő 

megjelentetésére a Kbt-ben előírt határidőn belül.  

 

36/2016 (III.10.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a cégeljárás jogerős lezajlása után a megjelölt bérleti 

szerződésben a bérlő helyét (és ezzel az őt megillető jogokat és kötelezettségeket) a STYLUS 

Ingatlanfejlesztő Kft vegye át a bérleti szerződés módosítása keretében. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

Határidő: 2016. május 01. 

 

37/2016.(III.10.) önkormányzati határozat  

 

Alsóörs Község Képviselő-testülete Ferenczy Gábor alpolgármestert delegálja A Kilátóért Alapítvány 

kuratóriumába,aki Schildmayer Ferenc korábbi kuratóriumi tag helyett került megválasztásra. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: május 01. 

  



 

38/2016.(III.10.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Képviselő-testülete Gaál Dezső képviselő urat delegálja A Kilátóért Alapítvány 

kuratóriumába, aki a korábbi kuratóriumi tag, Böhm László Tiborné helyett került megválasztásra. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: május 01. 

 

39/2016.(III. 10.) önkormányzati. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. április 1-től alkalmazandó étkezési térítési 

díjakat az alábbiakban határozza meg: 

Megnevezés 2016. április 1-től alkalmazandó 

étkezési térítési díjak Ft-ban (bruttó) 

Óvodai étkezési térítési díj 470 

Iskolai ebéd 390 

Iskolai  3 x étkezés 580 

Kézilabdás ebéd 440 

Kézilabdás 3 x étkezés 640 

Kézilabdás 4 x étkezés 1140 

Nyugdijas ebéd helyi lakos (20 % kedv.) 590 

Nyugdíjas ebéd (10 % kedv) 670 

Vendég étkezők ebéd 740 

4/2015. (II.27.) önk.rend. alapán Szociális 

étkezés az öregségi nyugdíjminimum 200 

%-áig =740 Ft – 221 Ft normatíva – 15% 

önk.rend.alapján 

470 

4/2015. (II.27.) önk.rend. alapán Szociális 

étkezés az öregségi nyugdíjminimum 200 

%-a felett = 740 Ft – 221 Ft normatíva 

520 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

40/2016.(III.10.) önkormányzati határozat 

 

1.Alsóörs Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvásárolja az 519/2/A/1 hrsz-ú a természetben 

Alsóörs, Óvoda u. 4. szám alatti 72m
2
 alapterületű, orvosi rendelő megnevezésű ingatlant bruttó 

15.000.000,- Ft-os vételáron. 

 

2.A rendelőt határozatlan időre térítésmentesen bérbe adja a Bardóczi és társa KFT részére (Alsóörs, 

Óvoda u. 4.) 

 

3.A rendelő festésének és biztosításának díja a bérlőt terheli. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

  



 

41/2016 (III.10) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló államháztartáson kívüli 

támogatások keretéből 3.915.000,- Ft átadásával támogatja a DRV Zrt-t (Siófok, Tanácsház u. 7.)A 

támogatás a 2016.évi lakossági ivóvíz és csatorna díj támogatásra, valamint eszközhasználatra, a közmű 

hálózat javítására és fejlesztésére fordítható.  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester  

Határidő: azonnal 

 

42/2016( III.10.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Képviselő-testülete a rendelkezésére álló civil alapból az Öböl Televíziót (Balatonkenese, 

Mikes Kelemen. u. 8.) 1.200.000,- Ft-tal támogatja. Az átadott pénzeszköz a szervezet 2016. évi működési 

költségeire használható fel. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: május 10. 

 

43/2016 (III.10.) önkormányzati határozat  

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testület a civil alapból 200.000,- Ft átadásával támogatja Dr 

Prímász Krisztina fogorvost (Alsóörs, Óvoda u. 4.) A támogatás működésre, fejlesztésre használható fel. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: május 10. 

 

44/2016.(III.10.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a civil alapból 100.000,- Ft átadásával támogatja az 

Alsóörsi Csipkeműhelyt (Alsóörs, Endrődi S. u. 29/4) A támogatás működésre használható fel. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester  

Határidő: május 10. 

 

45/2016 (III.10.) önkormányzati határozat  

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a civil alapból 300.000,- Ft átadásával támogatja az 

Alsóörs Nyugdíjas Polgári Egyesületet. (Alsóörs, Loki u. 24.) A támogatás működésre, kulturális, 

ismeretterjesztő programok támogatására használható fel. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: május 10. 

 

46/2016 (III.10.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a civil alapból 75.000,- Ft átadásával támogatja a 

Kisboldogasszony Caritas Csoportot (Alsóörs, Endrődi S. u. 17.). A támogatás működésre,  rászorulók 

szociális támogatására használható fel. 

 



 

Felelős: Hebling Zsolt polgármesteri hivatal 

Határidő: május 10. 

47/2016 (III.10.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testület civil alapból 300.000,- Ft átadásával támogatja a Sirály 

Nyugdíjas közhasznú Egyesületet (Alsóörs, Endrődi S. u. 49.) A támogatás működésre, 2016. évi 

programok finanszírozására használható fel.   

 

Felelős: Hebling Zsolt 

Határidő: május 10. 

 

48/2016 (III.10.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete civil alapból 200.000,- Ft átadásával támogatja a „Rák 

ellen az emberért, a holnapért” Társadalmi Alapítványt (1093 Budapest, Mátyás u.18.) A támogatás 

rehabilitációs üdülési lehetőség biztosításra, daganatos beteg klubbok tagjai részére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

Határidő: május 10. 

 

49/2016(III.10.) önkormányzati határozat  

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló civil alapból 35.000,-- Ft átadásával 

támogatja a Balatonfüredi Reformkori Hagyományőrző Társaságát (Budapest, Tamási Á. u. 12/A) A 

támogatás működésre használható fel.  

 

Felelős: Hebling Zsolt 

Határidő: május 10. 

 

50/2016( III.10.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a civil alapból 80.000,- Ft átadásával támogatja az 

Öregfiúk futball kört.(Alsóörs, May J. u.) A támogatás rendezvények költségére használható fel. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

Határidő: május 10 

 

51/2016 (III.10.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a civil alapból 180.000,- Ft átadásával támogatja a 

Vöröskereszt Alsóörsi Szervezetét. A támogatás működésre, a szervezet programjainak megvalósítására 

használható fel. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

Határidő: május 10. 

 

 

 

 

 



 

52/2016 (III.10.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete civil alapból 30.000,- Ft átadásával támogatja a Rákóczi 

Szövetséget (Budapest, Szász Károly u. 1.) A támogatás a határon túli magyarság erősítésére, működésre 

használható fel.  

Felelős: Hebling Zsolt 

Határidő: május 10. 

53/2016 (III.10.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete civil alapból 450.000,- Ft átadásával támogatja a 

Kilátóért Alapítványt. (Alsóörs, Endrődi S. u. 39.) A támogatás a Csere hegyi kilátó felújításaira, 

fenntartására használható fel. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

Határidő: május10. 

 

54/2016(III.10.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete civil alapból 8.600.000,- Ft átadásával támogatja az ASE 

Sportegyesületet ( Alsóörs,) A támogatás működésre, valamint TAO.-s pályázat önrészére használható fel. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

Határidő: május 10. 

 

55/2016 (III.10.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a „Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány” Sport-

fejlesztési Program megvalósítására vonatkozó támogatási szerződését. Felhatalmazza a polgármestert 

annak aláírására. A szükséges önrészt 2.850.000,- Ft-ot a tartalék terhére biztosítja 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

Határidő: május 10. 

 

56/2016 (III.10.) önkormányzati határozat 

 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló államháztartáson kívüli támogatások 

keretéből 32.594.000,- átadásával támogatja a Balaton Riviéra Egyesületet. (Alsóörs, Vasút u. 3.) 

A támogatási összeg összetétele: 

-referensi bér járulékokkal 1.382.779,- Ft 

-tagdíj 4.932.675,- Ft  

-BEST önerő pályázathoz 1.000.000,- Ft 

-turisztikai tevékenység 19.000.000,- Ft 

-a szervezet működési feladataira 6.278.321,- Ft   

 

Az Önkormányzat vállalja, hogy 2016. január 1. és 2024. december 31. között legalább a beszedett 

idegenforgalmi adó 25%-át átadja a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület részére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

Határidő: május 10. 

 



 

57/2016 (III.10.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete civil alapból 3.300.000,- átadásával támogatja a Pannon 

Várszínházat .(Veszprém, Megyeház tér 5.) A támogatás működésre használható fel. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

Határidő: május 10. 

 

58/2016(III.10.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testülete civil alapból 500.000- Ft átadásával támogatja a Római 

Katolikus Egyház Alsóörsi Szervezetét (Alsóörs, Jókai u. 6/1) A támogatás működésre használható fel. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: május 10. 

 

59/2016(III.10.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete civil alapból 500.000,- Ft átadásával támogatja a 

Alsóörs-Lovas Református Társegyházközséget. A támogatást működésre használhatják fel.  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: május 10. 

 

60/2016 (III.10.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,hogy a Balatonfüredi Vagyonvédelmi 

Közalapítványt  350.000,- Ft összeggel, a tartalékalap terhére támogatja A támogatás LED TV, Lap-top, Pc 

egyéb eszköz beszerzésre használható fel. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: május 10. 

 

61/2016 (III.10.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló civil alapból 40.000,- Ft átadásával 

támogatja a Kocsma Mozi működését. A támogatás a filmklubbá alakulás költségeire, hatósági díjakra 

használható fel 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: május 10. 

 

62/2016. (III.10.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mellékletét képező 2016.évi 

munkatervét. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 



 

63/2016.(III.10.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egyensúly Napok című program 

lebonyolítását 300.000,-Ft összeggel támogatja. A támogatás a rendezvényen közreműködő előadók 

megbízási díjára használható fel. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: május 10. 

 

64/2016(III.10.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

Napirend: 

1. Rendőrségi közbiztonsági konzultációs fórum 

2. Beszámoló a 2015. évi tevékenységről 

3. 2016. évi tervek, elképzelések 

4. Kérdések, észrevételek 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

65/2016 (IV.19.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2015 (III.15) önkormányzati rendelet módosítása 

2.  A környezetvédelemről szóló 9/2004 (VI.25.) önkormányzati rendelet módosítása 

3. „Otthon Alsóörs” lakásépítési támogatásról szóló rendelet megtárgyalása 

4. Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2015. (V.07.) önkormányzati rendelet módosítása 

5. 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás pályázat, vízi közmű vagyonértékelési 

ajánlat 

6. NAPRAFORGÓ Óvoda beiskolázási terv 

7. Vida Mihály, Szalontai Bálint kérelme vörös kő támfal építéshez 

8. Napfler Plusz Kft kérelme 

9. Pelso Camping Kft kérelme 

10. Vételi ajánlat a 865/21 hrsz-ú ingatlan meghatározott részének megvásárlására 

11. Szépkilátó utca területrendezése 

12. VP-6-7.4.1.1-16: Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi 

tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázat önerő biztosítása. 

13. Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések pályázathoz kapcsolódó ingatlan vásárlások  

14. MLSZ.TAO pályaépítési program 

15. Vegyes ügyek  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 



 

68/2016. (IV.19.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 

díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A Képviselő Testület 

meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal 

kapcsolatos teendők lebonyolítására.  

 

Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: pályázat benyújtására: 2016. április 21. 

bonyolítás: folyamatos 

 

69/2016. (IV.19.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő vízi közművekre vonatkozó, a 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő vagyonleltárt 

elfogadja. Alsóörs Község Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a vízi közművek 

vagyonértékelésének szabályairól és a vízi közmű–szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról 

szóló 24/2003 (V.29.) NFM rendelet 2 § (2) bekezdése értelmében saját nyilvántartásain 2016. január 1-i 

fordulónappal átvezeti. A vagyonértékelés szerinti vagyonérték nettó 614.741.184.-Ft. Az Önkormányzat 

tulajdonában lévő vízi közmű vagyon értéke a 2015. július 30-i fordulónappal elkészített vagyonértékeléssel 

került megállapításra a vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely vagyon elemeinek új bekerülési 

értékeként történő megjelenítése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2016. január 01-jével 

valósul meg oly módon, hogy a 2015. június 30-i fordulónappal megállapított vagyonérték a 2015. július 01 

– december 31. között aktivált beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal módosításra kerülnek. A 2016. 

január 01-jei bruttó bekerülési érték az avulással korrigált újraelőállítási érték alapján került megállapításra. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

70/2016(IV.19.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Napraforgó óvoda 2016.évi 

beiskolázási tervét a 277/1997(XII.22.) Korm. rendelet előírása alapján elfogadja.  

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

71/2016.(IV.19.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy Vida Mihály kérelmét vöröskő támfal 

építésre 300.000,- Ft-tal támogatja. 

 

 

Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

 Báró Béla jegyző 

Határidő: 2016. május 31. 

 

 

 

 

 



 

72/2016(IV.19) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy Szalontai Bálint kérelmét vöröskő támfal 

építésre 270.000,- Ft-tal támogatja. 

 

Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

 Báró Béla jegyző 

Határidő: 2016. május 31. 

73/2016.(IV.19.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/1997 (X.17.) számú önkormányzati rendelet 4.§ 

alapján hozzájárul, hogy az alsóörsi, strandon Napozóágy kölcsönző tevékenységet folytató Napfler Plusz 

Kft.(1063 Budapest, Szinyei Merse u. 21, I/5, adószám: 12821923-2-42) bérleti jogát eladja Nagy Éva Mária 

E.V.(sz. Schönfelder Éva Mária. szül.hely.idő: Várpalota, 1966.07.20.  8226 Alsóörs, Fő u. 3.) 

(váll.nyilv.szám: 33118878  ,adószám:66252256-1-39) részére.  

A bérleti időtartama: 2016. 04.30 – 2021.12.31. 

Egyszeri megváltási díj: 631.656.- Ft+ 170.547.- Ft (Áfa) összesen 802.203.-Ft 

A 2016 évi bérleti díj: 526.280.- Ft + 142.122.- Ft(Áfa) összesen 668.502.- Ft 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

Határidő: 2016. április 30. 

 

74/2016(IV.19.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pelso Camping Kft szabályozási és 

fejlesztési kérelmét támogatja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

75/2016.(IV.19) önkormányzati határozat 

 

1. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vételi ajánlatot tesz az Alsóörs a 

865/21 hrsz-ú 1.213 m
2
 területű kivett, beépítetlen ingatlanra 3.300,- Ft/m

2
 + Áfa áron, felhatalmazza a 

polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

2. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a felhatalmazza a polgármestert és a 

jegyzőt a Budapesti Elektromos Művek Nyrt-vel kötendő megállapodás aláírására. 

 

Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

 Báró Béla jegyző 

Határidő: 2016. május 31. 

 

76/2016 (IV.19.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-test úgy dönt, hogy határozatlan időre bérbe adja Bolyki István, 

3246 Mátraderecske Széchenyi út 20.  alatti lakosnak a felek között megkötendő telekhatár rendezési 

szerződés alapján 1/1 részben  tulajdonába kerülő 2168/6 hrsz-ú 129 m
2
 területű közterületből a vázrajzon 

piros és zöld vonal között található 29 m
2
-es és fekete zöld vonal között található 9 m

2
 összesen 38 m

2
-nyi 

területet bruttó 10 Ft/m
2
 /év áron. 



 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

77/2016(IV.19) önkormányzati határozat 

 

1. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy határozatlan időre bérbe adja 

Gálfi Gézáné, F-95800 CERGY, 36, Rue des Mousserons, 3. emelet 18. szám alatti, Voltay Géza  

1037 Budapest, Folyondár utca 15/B fsz. 3. szám alatti, Voltayné Varga Magdolna 1037 Budapest, 

Folyondár utca 15/B fsz. 3. szám alatti lakosoknak a felek között megkötendő telekhatár rendezési 

szerződés alapján 1/1 részben tulajdonába kerülő 2169/2 hrsz-ú 387 m
2
 területű közterületből a 

vázrajzon piros és zöld vonal között található 63 m
2
 nagyságú területet,  bruttó 10 Ft/m

2
 /év áron. 

 

2. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy határozatlan időre bérbe veszi 

Gálfi Gézáné, F-95800 CERGY, 36, Rue des Mousserons, 3. emelet 18. szám alatti, Voltay Géza  

1037 Budapest, Folyondár utca 15/B fsz. 3. szám alatti, Voltayné Varga Magdolna 1037 Budapest, 

Folyondár utca 15/B fsz. 3. szám alatti lakosok tulajdonát képező 2169/1 hrsz-ú 1155 m
2
 területű 

kivett lakóház udvar megjelölésű ingatlanból  8 m
2
 nagyságú területet bruttó 10 Ft/m

2
 /év áron. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

78/2016(IV.19) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete köszönettel elfogadja Bolyki István 3246 Mátraderecske 

Széchenyi út 20. alatti lakostól, mint tulajdonostól, valamint Bolyki Istvánné XIV. ker 1144 Budapest. Ond 

vezér útja 13-15. VIII. e. 105. a., alatti lakostól, mint haszonélvezőtől a telekhatár rendezés után kialakuló  

2168/6 hrsz-ú 129 m
2
 területű közterület megjelölésű ingatlant.  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

79/2016(IV.19) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete köszönettel elfogadja László-Kókai Dénes (9011 Győr, 

Korona u. 76), mint tulajdonostól, telekhatár rendezés után kialakuló 2168/4 hrsz-ú 26 m
2
 területű közterület 

megjelölésű ingatlant.  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

80/2016 (IV.19) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete köszönettel elfogadja Gálfi Gézáné F-95800 CERGY, 

36, Rue des Mousserons, 3. emelet 18. szám, valamint Voltay Géza, 1037 Budapest, Folyondár utca 15/B 

fsz. 3. szám, valamint Voltayné Varga Magdolna ,1037 Budapest, Folyondár utca 15/B fsz 3. alatti 

lakosoktól, mint tulajdonosoktól a telekhatár rendezés után kialakuló 2169/2 hrsz-ú 387 m
2
 területű 

közterület megjelölésű ingatlant.  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 



 

81/2016 (IV.19.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy Alsóörs Község Önkormányzata 

a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, 

fejlesztése, energetikai korszerűsítés” elnevezésű, VP-6-7.4.1.1-16 azonosító számú támogatási 

konstrukcióra pályázatot nyújtson be. 

Projekt címe: Eötvös Károly Művelődési Ház épületének korszerűsítése Alsóörs községben a 

Vidékfejlesztési Program keretein belül 

A pályázat tárgyát képező ingatlan címe: 8226 Alsóörs Endrődi Sándor u. 49. 

A pályázat tárgyát képező ingatlan helyrajzi száma: 387. 

 

Pályázat beruházás költségei: 

A projekt teljes elszámolható költsége:  44.291.499,- Ft. 

Ebből: igényelt támogatás mértéke:  33.218.624,- Ft 

  saját forrás: 11.072.875,- Ft 

Alsóörs Község Önkormányzata a pályázat megvalósításához szükséges 11.072.875,- Ft saját forrást a 

2016. évi költségvetésében elkülöníti. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

82/2016 (IV.19) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvásárolja a 0114/37 hrsz-ú 1.472m
2
 

területű rét művelési ágú ingatlant. A szükséges 500.000,- Ft vételárat a tartalékalap terhére biztosítja. A 

Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére, az adás-vételi 

szerződés aláírására. Az ingatlan tulajdonjogát a 2013.évi CXXII. Törvény 11 § (2) bekezdés c pontja 

alapján és célból kívánja megvásárolni. 

 

 Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

 Báró Béla jegyző 

Határidő: 2016. május 31. 

 

83/2016 (IV.19) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az MLSZ TAO 

pályaépítési programra. A pályázat kedvező elbírálása esetén vállalja a 10 %-os önrész, 3.250.000,- Ft 

biztosítását. 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: pályázat kedvező elbírálása 

 

84/2016.(V.19) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. Alsóörs Község Önkormányzatának 2015. évi zárszámadási rendelete 

2. 2015. évi Belsőellenőrzési jelentés  

3. A Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Tárulási Megállapodás 

4. Beszámoló a Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről  

5. Győrffy Gyula kérelme 

6. Pályázatokkal kapcsolatos döntések: 



 

 - Önkormányzatok rendkívüli támogatása   

 - Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására 

 - Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására  

 - Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 

támogatására. 

 - Óvodai étkeztetés fejlesztés 

 - Strandjegy árak megállapítása, sportlétesítmények térítési díjainak megállapítása 

8. Zsebe Invest Kft kérelme 

9. Paralel Gépész Stúdió kérelme 

10. János pince kérelme 

11. 0113/24 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 

12. Az új kikötőnél horgászstégek létesítése    

13. Vegyes ügyek: 

a) Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele 

b) Óvodai csoportlétszám elfogadása 

c) Alsóörs Község Vízkár-elhárítási Terve 

d) Balaton mederrendezése 

e) Iskolazászló beszerzésének támogatása 

f) Tóth Zoltán TEMÜSZ telephellyel kapcsolatos javaslata  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

85 /2016.(V.19.) önkormányzati. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzésről szóló vezetői 

összefoglalót, valamint a lefolyatott ellenőrzések bemutatásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

86/2016.(V.19.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának 6. számú 

módosítását elfogadja,- a határozat mellékletét képező tartalommal - mely 2016. július 1. napján 

lép hatályba. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási megállapodás módosítását 

– a társult önkormányzatok Társulási megállapodása 6. számú módosítását jóváhagyó 

határozat birtokában – aláírja. 

3. A képviselő-testület felkéri a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó hivatal jegyzőjét, hogy a 

Társulási megállapodás módosítását küldje meg a Magyar Államkincstárnak és a megyei 

kormányhivatalnak. 

 Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

 Báró Béla jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 



 

87/2016.(V.19.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismert az önkormányzat gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót, azt elfogadja. 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

Határidő: 2016. május 31. 

 

88/2016.(V.19.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. május 30-tól 2016. december 31-ig bérbe ad a 

803/7 hrsz-ú közterületből 5 m
2
 nagyságú területet a Győrffy Bt részére vitorláskölcsönző működtetésére. A 

2016. évi bérleti díj B
o
 240.000,- Ft 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. június 30. 

 

89/2016.(V.19.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a megyei 

önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra). 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

határidő: azonnal 

 

90/2016.(V.19.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Alsóörs Község Önkormányzata 

benyújtja a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.törvény 3.melléklet II.3.pont 

a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázatot. Az 

önkormányzat a pályázati alcélok közül a C) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcél keretében kívánja 

benyújtani pályázatát. A pályázat keretében Endrődi Sándor utca járdafelújítás (Orgona utca  – Római út 

között) kerül megvalósításra. Az árajánlat alapján ennek költsége 15.674.386,- Ft+Áfa, nettó értéke 

19.906.470,- Ft. Támogatás maximális mértéke 15.000.000,- Ft. Alsóörs Község Önkormányzata vállalja a 

fennmaradó 4.906.470,- Ft önerő megfizetését.  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: június 02 

 

91/2016.(V.19.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szükséges önrészt biztosítja óvodai 

kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására, valamint megerősíti 2015. évben érvényes, de 

forráshiány miatt elutasított pályázatát. 

 

Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

 Báró Béla jegyző 

Határidő: a pályázat beadásának határideje 



 

92/2016.(V.19.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi Költségvetési Törvény 3. 

melléklet II.8. pontja szerint az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztéseinek 

támogatására kiírt pályázaton részt kíván venni.  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

93/2016.(V.19.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 2016. évi Költségvetési Törvény 3. 

melléklet II.7. pontja szerint kiírt önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázaton a 

Napraforgó Óvoda konyhájának fejlesztésére pályázatot nyújt be. A szükséges önrészt biztosítja. 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

Határidő: pályázat beadásának határideje 

 

94/2016.(V.19.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alsóörsi lakosok ingyenes 

strandbelépési lehetőségét nem támogatja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal  

 

95/2016.(V.19.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonában lévő strandon 

alkalmazott 2016. évi strandjegy árakat 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 idény bérlet 10.000 

Gyerek, nyugdíjas idénybérlet   7.000 

Felnőtt helyi lakos idénybérlet   2.000 

Gyerek, nyugdíjas helyi lakos idénybérlet 1.000 

Felnőtt 10 alkalomra szóló bérlet 5.000 

Gyerek, nyugdíjas 10 alkalomra szóló bérlet 4.000 

Napi szekrény jegy      500 

Hangosbemondás      500 

Reklám bemondás   3.500/3 alkalom 

 

A strandon alkalmazandó egyéb kedvezmények: 

Lovas állandó lakosok helyi lakosok kedvezményei 

Felsőörs állandó lakosok felnőtt: 450.-Ft; gyerek, nyugdíjas: 350.-Ft 



 

Paloznak állandó lakosok helyi lakosok kedvezményei 

Veszprém kártya felnőtt: 450.-Ft; gyerek, nyugdíjas: 350.-Ft 

Balaton Best Card 1-4. nap: felnőtt 350.-Ft; gyerek, nyugdíjas: 270.-Ft; 5. naptól: ingyenes 

Bakony és Balaton Turisztikai kártya felnőtt: 450.-Ft; gyerek, nyugdíjas: 350.-Ft 

 

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. 

Gyermekeknek a belépőt 4 éves kortól kell megváltani. 

A Képviselő-testület az Alsóörsön üdülőingatlannal rendelkezők részére ingatlanonként 2 db idénybérlet 

árának 50%-os visszatérítését biztosítja, amennyiben a tulajdonosnak nincs helyi adótartozása és kérelmük 

a bérlet leadásával együtt legkésőbb tárgy év november 15-ig beérkezik. 

 

96/2016.(V.19.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a sportlétesítmények bérleti díjának 

megállapítása továbbra is a 38/2014 (II.27.) számú önkormányzati határozat alapján történjen. 

 

Felelős: Pandur Ferenc intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

97/2016.(V.19.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul Zsebe László a Zsebe Invest 

Kft ügyvezetője kérelméhez. A Bérlő 2016. október 15-ig albérletbe adhatja a bérleményt a Haburman 

Imbat Kft-nek. A 2016. évi bérleti díj 694.200,- Ft + Áfa.  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. június 30. 

 

98/2016.(V.19.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/1997 (X.17.) számú önkormányzati rendelet 4.§ 

alapján hozzájárul, hogy az Alsóörs, Strand sétány 9/a. sz. alatt található „Játék Armada” – 2017.10.31-ig 

tartó bérleti jogát a Paralel Gépész Stúdió Kft (2040 Budaörs, Építők útja 2-4 cégjegyzékszám 13-09-

131151, statisztikai számjel: 14887943-4322-113-13, adószám: 14887943-2-13) eladja  Petri Krisztina E.V. 

(8200 Veszprém, Lóczy u. 34/C 4/13., adószám: 54318641-2-39) részére. Az eredeti megváltási díj 

126.916,- Ft+Áfa. 2016. évi bérleti díj 315.041,- Ft  

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

Határidő:2016.június 30. 

99/2016.(V.19.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja a János Pince Udvarház 

Bérleti Szerződés módosítására vonatkozó kérelmét. A János Pince Udvarház Kft által a Séd patak 

lefedéséből kialakult közterületet 10 évig térítésmentesen biztosítja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. május 31. 



 

100/2016.(V.19.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvásárolja a 0113/24 hrsz-ú 1.733m
2
 

területű rét művelési ágú 2,41 AK értékű ingatlant. A szükséges 700.000,- Ft vételárat a tartalékalap terhére 

biztosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére, az 

adás-vételi szerződés aláírására. Az ingatlan tulajdonjogát a 2013.évi CXXII. Törvény 11 § (2) bekezdés c 

pontja alapján és célból kívánja megvásárolni. 

 

Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

 Báró Béla jegyző 

Határidő: 2016. június 30. 

 

101/2016.(V.19.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy a horgászstégek létesítésének fedezetére B
0 

1.400.000,- Ft-ot biztosít a TEMÜSZ részére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal  

102/2016.(V.19) önkormányzati határozat 

 

1. Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 

36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 

kezdeményezni és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Alsóörs Vasút u. 5. szám alatti 

878/4 helyrajzi számú 4848 m
2
 területű „Nádas Panzió” épülettel beépített ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8a és 15. pontjaiban meghatározott szociális, sport, ifjúsági, 

szociális üdültetés feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és szociális üdülő, 

vendégház, oktatási, kulturális célra kívánja felhasználni. 

3. Alsóörs Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 

megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben 

eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

Felelős:   Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. október 15. 

103/2016.(V.19) önkormányzati határozat 

 

1. Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 

36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 

kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Alsóörs, Vasút út 5. szám alatti 

879 helyrajzi számú 2491 m
2
 területű kivett telephely kikötő szárazföldi terület ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását. 



 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjaiban meghatározott településfejlesztés, 

településrendezés, településüzemeltetés feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba 

venni és parti sétány, kulturális és sport rendezvényekhez kapcsolódó célokra valamint kikötő 

szárazföldi területként kívánja felhasználni. 

3. Alsóörs Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 

megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben 

eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

Felelős:   Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. október 15. 

 

104/2016.(V.19) önkormányzati határozat 

 

1. Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 

36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 

kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Alsóörs, Vasút út 9. szám alatti 

876 helyrajzi számú 5601 m
2
 területű kivett beépítetlen terület ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 1 és 2.) pontjaiban meghatározott településfejlesztés, 

településrendezés, településüzemeltetés feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba 

venni és elsősorban parkoló kialakítására kulturális és sport rendezvényekhez kapcsolódó 

célokra kívánja felhasználni. 

3. Alsóörs Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 

megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben 

eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

Felelős:   Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. október 15. 

 

  



 

105/2016.(V.19) önkormányzati határozat 

 

1. Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 

36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 

kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Alsóörs, Vasút út 9. szám alatti 

010 helyrajzi számú 2934 m
2
 területű kivett udvar ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 2. .) pontjaiban meghatározott településfejlesztés, 

településrendezés, településüzemeltetés, sport feladatainak ellátása érdekében kívánja 

tulajdonba venni és kulturális és sport rendezvényekhez kapcsolódó célokra a vízi sportok 

népszerűsítésére kívánja felhasználni. 

3. Alsóörs Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 

megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben 

eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

Felelős:   Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. október 15. 

 

106/2016.(V.19) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016/2017-es nevelési évre 

engedélyezi mind a két csoportnál a max. 25 fő/csoportlétszám+20%-kal történő emelését. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

              Báró Béla jegyző  

Határidő: azonnal 

 

107/2016.(V.19) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a település Vízkár-elhárítási 

Tervét. 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

Határidő: azonnal 

 

108/2016.(V.19) önkormányzati határozat 

  

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 3.104.000,- Ft-ot biztosít a tartalékalap 

terhére a mederrendezésre. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

  



 

109/2016.(V.19) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Endrődi Sándor Református Általános 

Iskola és Kézilabda Utánpótlás Központ részére vásárolandó zászló költségeit 80.000,- Ft-tal támogatja.  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. május 31.  

 

110/2016.(VI.28.) önkormányzati határozat   

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

Zárt ülés: 

1 . Lakáscélú támogatások 

Nyílt ülés: 

1. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázat 

2. Önerős útépítések (Babits köz, Rózsafa u.) 

3. Sunny Coast Hungary Kft kérelme 

4. Pelso Camping Kft kérelme 

5. Göndör Istvánné kérelme  

6. Szilágyi József kérelme 

7. Költségvetési Rendelet módosítása 

8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéről szóló rendelet elfogadása 

9. Szépkilátó utca területátadások 

10. Rózsafa utca területátadások 

11. Mayer Gyula és tulajdonostársai területátadása 

12. 589 hrsz. út egy részének megszüntetése 

13. Dr. Boga-Pohl Patrícia kérelme 

14. Vadtelepi ingatlantulajdonosok kérelme 

15. 1696/19 hrsz-ú ingatlan eladása 

16. Támogató nyilatkozat a kötelező betelepítési kvóta-rendszer elutasítása tárgyában 

17. Vegyes ügyek: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatási igény benyújtása  

Szabályozási Terv módosítása  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

115/2016.(VI.28.)önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a 93/2016. (V.19.) önkormányzati 

határozatban foglaltakat, mely szerint az 2016. évi Költségvetési Törvény 3. melléklet II.7. pontja szerint kiírt 

önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázaton a Napraforgó Óvoda konyhájának 

fejlesztésére pályázatot nyújt be. A szükséges önrészt biztosítja.  

A beérkezett ajánlatok alapján a fejlesztési költségek összege bruttó 14.587.493 Ft. Alsóörs Község 

Önkormányzatának adóerő-képessége alapján a pályázatban minimálisan biztosítandó saját erő mértéke a 

fejlesztési költség 5 %-a. Jelen esetben a minimálisan biztosítandó önerő bruttó 729.375 Ft, mely a 

tartalékalap terhére biztosított. 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

Határidő: pályázat beadásának határideje 

 



 

116/2016.(VI.28.) önkormányzati határozat  

  

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért és elfogadja a Babits köz és a Rózsafa 

utca ingatlantulajdonosai kezdeményezésére az önerős útépítés megvalósítását a 8/2015 (IV.1.) sz. 

önkormányzati rendelet alapján. Az építőközösség eredményes megalapítása esetén az érdekeltek által 

vállalt és befizetett hozzájárulás beérkezése után együttműködési szerződést köt. 

A fejlesztés költsége a Babits köznél bruttó 1.766.553.-Ft, a Rózsafa utcánál bruttó 6.344.726.-Ft. 

A finanszírozáshoz a Babits köz esetén szükséges önkormányzati részre 1.043.240.-Ft + áfa (27%), 

összesen bruttó 1.324.915.-Ft-ot-, a Rózsafa utca esetén 3.796.844.-Ft + áfa (27%), összesen bruttó 

4.821.992.-Ft-ot a 2016. évi költségvetés beruházás költséghelyről biztosít. 

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza az együttműködési 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

117/2016.(VI.28.) önkormányzati határozat 

   

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/1997 (X.17.) számú önkormányzati rendelet 4.§ 

alapján hozzájárul, hogy az Alsóörs, Strand sétány 8/a. sz. alatt található „Nagymama Büfé” – 2017.10.31-ig 

tartó bérleti jogát a Sunny Coast  Kft (1213 Budapest, Pálma u. 4.)  cégjegyzékszám 19-09-511438, 

statisztikai számjel: 14727887-1310-113-01  adószám: 14727887-2-19) eladja  a CONCORD Events Kft 

(1213 Budapest, Pálma u. 4.,cégjegyzékszám:01-09-990907 statisztikai számjel: 24110330-8230-113-1 

adószám: 24110330-2-43) részére. A bérleti jog megváltási díj 268.488,-,- Ft+Áfa. 2016. évi bérleti díj 

671.219,-Ft+ Áfa.  

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  Báró Béla jegyző 

Határidő: 2016.augusztus 01 

 

118/2016(VI.28.) önkormányzati határozat 

   

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pelso Camping fejlesztési támogatás 

iránti kérelmét leveszi a napirendről és októberben újra tárgyalja. 

 

Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

119/2016.(VI.28.)önkormányzati határozat  

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja forgalomlassító 

(un.fekvőrendőr) engedélyezését a Tölgyfa utcában. A közvilágítás lehetőségének megvizsgálására felkéri 

a TEMÜSZ intézményvezetőt. 

 

Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

               Pandur Ferenc intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

 



 

120/2016.(VI.28.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja Szilágyi József May 

János u. 65. szám előtti közterületen, mobilizálható személygépkocsi beálló építésére irányuló kérelmét.  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

121/2016.(VI.28) önkormányzati határozat 

  

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy köszönettel elfogadja  

1.) 2155/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak a megosztási vázrajz szerinti  64 m2,  

2.) 2156 hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak a megosztási vázrajz szerinti 64 m2, 

3.) 2157 hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak a megosztási vázrajz szerinti 58 m2, 

nagyságú terület átadását közterület céljára.  

 

 Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

                Báró Béla jegyző 

 Határidő: 2016. július 31 

 

122/2016.(VI.28) önkormányzati határozat  

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy köszönettel elfogadja 

1.) 1206/7 hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak a megosztási vázrajz szerinti 9 m2, 

2.) 1174 hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak a megosztási vázrajz szerinti 46 m2, 

3.) 1173 hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak a megosztási vázrajz szerinti 241 m2, nagyságú terület átadását 

közterület céljára. 

 

Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

               Báró Béla jegyző 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

 

123/2016(VI.28) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 0122 hrsz-ú ingatlan-megosztása 

során kialakuló 0122/1 hrsz-ú 378m
2
 nagyságú

 
területet köszönettel elfogadja Mayer Gyula és 

tulajdonostársaitól, közterület kialakítása céljából. 

 

Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

               Báró Béla jegyző  

Határidő: 2016. július 31. 

 

124/2016(VI.28) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 589 hrsz-ú közútból a megosztási 

vázrajz szerinti 147 m2 nagyságú út megszüntetését kezdeményezi. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

Határidő: 2016. július 31. 



 

125/2016(VI.28) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 230 hrsz-ú, tulajdonát képező 

beépítetlen ingatlan megosztását a HÉSZ. szerint kezdeményezi. Az így kialakítandó beépítetlen területet 

értékesíti a szomszédos ingatlantulajdonosoknak az értékbecslésben szereplő, de legalább B
0
 10.000,- 

Ft/m2 áron. 

 

Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

 

126/2016(VI.28) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vadtelepi ingatlantulajdonosok a Pelso 

Camping-be váltott szezonbérletek 50 %-os támogatására irányuló kérelmét nem támogatja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

127/2016(VI.28) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megosztási vázrajz szerint lefolytatja a 

megosztást és az 1696/18 hrsz-ú 463 m2 nagyságú, kivett saját használatú útból 296 m2-t elad az 1696/13 

hrsz-ú ingatlan tulajdonosának B
0
 1.230,- Ft/m2 áron. 

 

Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

 Báró Béla jegyző 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

 

128/2016(VI.28) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta 

jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat 

és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási 

rendszerünkre. 

Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását 

és a kötelezőbetelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket! 

 

Felelős:  Hebling Zsolt polgármester,  

 Báró Béla jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

129/2016(VI.28) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok 

közművelődési érdekeltségnövelő támogatására az Eötvös Károly Művelődési Ház részére 20 db 90*180 

cm-es összecsukható asztalok, DJ szett, erősítő, hangfal, vezeték nélküli mikrofon, valamint számítógép 

konfiguráció beszerzésére. A pályázatban benyújtott eszközök költsége B
0
 1.643.106,- Ft  

A szükséges forrást 2016. évi költségvetés működési célú költségvetési és finanszírozási kiadásai között 

külön soron szerepel 1.000.000,- Ft értékben, mely az érdekeltségnövelő támogatásra benyújtandó 

pályázati önrész biztosítja.  



 

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat beadásáról gondoskodjon.. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: pályázat benyújtására folyamatos 

 

130/2016(VI.28) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 7/2005.(XI.11) rendelet 21/A §-a a 

HÉSZ felülvizsgálata során javításra kerüljön. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

 

131/2016(VI.28) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a HÉSZ soron következő módosítása 

során az Szt.14. lapon a 873/6 hrsz-ú ingatlanon berajzolt 10 m szélességű nem beépíthető védősávot 

megszünteti, az eredeti állapotot visszaállítja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

 

132/2016(VII.18.) önkormányzati határozat 

   

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Napirend: 

1. 0122, 0123 hrsz-ú ingatlan tulajdonosok kérelme 

2. Kőkuti Zoltán kérelme  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

133/2016.(VII.18.) önkormányzati határozat  

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a 0122 hrsz-ú, a 0123 hrsz-ú 

és a 0117 hrsz-ú ingatlanok átminősítését falusias lakóterületté, a közút ésszerű kialakítása mellett a 

Rendezési Terv II. ütemének egyszerűsített eljárásában. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

 

134/2016.(VII.18.) önkormányzati határozat  

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  támogatja a helyi építési szabályzat és 

szabályozási tervről szóló 7/2005. (XI. 11.) sz. rendelet szerinti Vk-9 övezetben lakóépület elhelyezésének 

lehetővé tételét a felsőbb jogszabályokkal összhangban. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. augusztus 31. 



 

135/2016.(VII.18.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 59/2016 munkaszámú változási 

vázrajz szerint kezdeményezi a 96 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megosztását és telekhatár rendezését. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy értékbecslés alapján 54 m2 területet B
0
 10.000,- Ft/m2 áron 

értékesítsen a 93/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának. 

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a megosztás és területrendezés során kialakuló 96 hrsz-ú ingatlan 

művelési ága közterületre változzon.  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

 

136/2016.(VIII.25.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Napirend: 

 

1. Sportfejlesztési program –sportcsarnok 

2. Vis Maior Szépkilátó u. – Római út támfalépítés 

3. 12/2016/Alsóörs számú javaslat és 11/2016/Alsóörs számú törvényességi felhívás 

4. Kintlévőségek törlése 

5. Vegyes ügyek: Az adósság konszolidációba nem részesült önkormányzatok támogatása. 

 

Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

137/2016.(VIII.25.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportfejlesztési program keretében tervezett, az 

Alsóörsért Közalapítvány beruházásában történő Alsóörs Sportcsarnok tetőszellőztetés projektelem 

tekintetében a munkák elvégzéséhez tulajdonosi hozzájárulást ad. 

Biztosítja a megvalósításhoz szükséges 6.356.286.-Ft önrészt. 

Éves költségvetéseiben a sportcélú feladatok költséghelyen tervezi a sportcsarnok fenntartásához indokolt 

költségeket. 

 

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza a megállapodás 

aláírására. 

  

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

138/2016.(VIII.25.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szépkilátó utca – Római út Gabion támfal építése 

tárgyú beruházásra a lefolytatott ajánlati felhívás alapján Baumeister KFT (8200 Veszprém, Bajcsy Zs. u. 8.) 

kivitelezővel köt vállalkozási szerződést. A vállalkozási díj 14.848.714,- Ft +4.009.153,- Ft ÁFA 

(27%)=18.857.867,- Ft. 

A Vis Maior támogatás felhasználásával történő megvalósításhoz szükséges önerőt 2016. évi 

költségvetésében biztosítja. 



 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

139/2016.(VIII.25.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal 11/2016/Alsóörs 

számú törvényességi felhívásával egyetért. A település Helyi Építési Szabályzatának felülvizsgálatát 2018. 

december 31-ig elvégzi. 

 

Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

 Báró Béla jegyző 

Határidő: 2018. december 31 

 

140/2016.(VIII.25.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

12/2016/Alsóörs számú javaslatát a képviselő-testületi jegyzőkönyvek határozataival kapcsolatban. 

 

Felelős:   Báró Béla jegyző 

Határidő: azonnal 

 

141/2016.(VIII.25.) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az alábbi kintlévőségek Önkormányzat 

könyveléséből történő kivezetéséhez: 

City Center Kft. pavilon bérleti díj      831.215 Ft (2009., 2010. év) 

Zsongi Kft. pavilon bérleti díj       504.688 Ft (2011. év) 

CastrumMedical Center Kft. bérleti díj  6.080.000 Ft (2012. év) 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

Határidő: azonnal 

 

142/2016.(X.4) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

Napirend: 

1. Napraforgó Óvoda:     - Beszámoló a 2015/2016 nevelési évről 

                      - 2016/2017-es nevelési év munkaterve 

                      -  Napraforgó Óvoda konyha kapacitásbővítés 

2. Kedvezményes dolgozói étkeztetés 

3. Csatlakozás a Bursa Hungarica pályázathoz 

4. Iskolakezdési támogatások 

5. Szociális tüzifa pályázat   

6. Központi ügyelet biztosítása  

7. Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

szóló rendelet felülvizsgálata  

8. 093/3 hrsz-ú ingatlan ( erdő,legelő) ügye 

9. Nagy Lajos kérelme 



 

10. Kosztolányi Miklós ajánlata 

11. Mihálkovics sétány, Szilvás köz lakóinak kérelme 

12. Önerős útportalanítások, strand térkövezése 

13. Pályázatok benyújtása 

14. TEMÜSZ gépbeszerzés 

15. Riviéra Kemping előtti nádgyérítés 

16. 2167 hrsz-ú és a 1284 hrsz-ú saját használatú út átvétele 

17. Beszámoló a kistérség 2015.évi tevékenységéről  

 

Vegyes ügyek: - Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása 

        - Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat módosítása 

        - Egyéb ügyek (Dr Bardóczi Miklós, Tóth Zoltán képviselő) 

   a) Loki út „fekvőrendőr” 

   b) Szemétszállítás 

   c) Endrődi utca 35 szám alatti társasház előtti útszakasz javítása  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

143/2016.(X.04) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Napraforgó Óvoda 2015-2016. 

nevelési év beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

144/2016.(X.4) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Napraforgó Óvoda 2016-2017. 

nevelési év munkatervét elfogadja.  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

145/2016.(X.4) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Napraforgó Óvoda konyha 

kapacitásbővítéséhez hozzájárul és a szükséges 1.500.000,- Ft összeget biztosítja a tartalékalap terhére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: 2017. szeptember 

 

146/2016.(X.4) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. október 10-től a Napraforgó Óvodától igénybe 

vett ebéd díját alább felsorolt intézmények dolgozói részére bruttó 500,- Ft/ebéd összegben határozza meg: 

 

Alsóörs Község Önkormányzata 

Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 



 

Napraforgó Óvoda Alsóörs 

Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet 

Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda utánpótlás Központ 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

Határidő: azonnal 

 

147/2016.(X.4) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Minisztérium által 2017.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 

               Báró Béla jegyző 

Határidő: 2016. október 04. 

 

148/2016.(X.4) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közép- és felsőfokú oktatásban résztvevő alsóörsi 

illetékességű diákok támogatásáról 2016. november 11-ig beérkezett iskolalátogatási igazolások alapján a 

következő képviselő-testületi ülésen hoz döntést. A támogatásra középiskolai tanulmányokat folytató diákok 

közül azok jogosultak, akik az általános iskolai tanulmányaikat helyben kezdték illetve végezték el vagy 

lakóhely változtatás miatt a községbe költöztek és a tanulmányukat nappali tagozaton végzik. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal ill. 2016. november 

 

149/2016.(X.4) önkormányzati határozat 

 

1.) A belügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 

2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása 

jogcím szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatására. A pályázati kiírás 5/b pontja alapján Alsóörs Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a település pályázatot nyújt be kemény lombos 

szociális tűzifa igénylésére. 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2015. évi átlagos 

közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a 2016. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti 

korcsoportos adatának együttes száma alapján a maximálisan igényelhető, összesen 170 m
3
 

keménylombos tűzifafa iránt nyújtsa be pályázatát.  

 

3.) A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást 

nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából, - ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is, - 

származó költségeket.  

 



 

4.) Alsóörs Község Önkormányzata a pályázati kiírás 5/c pontja alapján biztosítja a pályázat 

benyújtásához szükséges önerőt, melynek összege 215.900,- Ft. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

határidő: azonnal 

 

150/2016.(X.4) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alapellátási ügyeletről való 

gondoskodás kötelező önkormányzati feladatát továbbra is a Balatonalmádi Központi Ügyelet szervezése 

jelenlegi formájának fenntartása által kívánja működtetni, a 13 önkormányzat között a központi ügyelet 

közös szervezésére kötött, egységes keret megállapodást hatályában fenn kívánja tartani. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

151/2016.(X.4) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi az alsóörsi erdők 

5/2014.(II.28) önkormányzati rendelet alapján történő védetté nyilvánítását. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő testületi ülésre készítse el a rendelet módosítás tervezetét. 

 

Felelős: Báró Béla jegyző  

Határidő: a következő testületi ülés 

 

152/2016.(X.4) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Nagy Lajos Székesfehérvár, 

Pörös u. 15. szám alatti lakos csereajánlatát az Alsóörs 2311/2 hrsz-ú 681 m2 alapterületű, kivett, 

beépítetlen, önkormányzati terület és az ő és társai tulajdonában lévő 4 hrsz-ú 1368 m2 alapterületű, kivett, 

beépítetlen területre. 

 

A Képviselő-testület nem támogat semmilyen az Önkormányzat költségéből megvalósuló a 2311/2 hrsz-ú 

ingatlant érintő infrastrukturális beruházását. 

 

Az ajánlat 2016. november 15-ig érvényesíthető. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: 2016.november15. 

 

153/2016.(X.4) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 0117 hrsz-ú, legelő művelési ágú 1/1 

részben tulajdonát képező ingatlan út kialakítása után fennmaradó részét értékesíti Kosztolányi Miklós 

Alsóörs, Kossuth u. 2. szám alatti lakosnak B
0
 15 millió Ft-os vételáron. 

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére és a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 

 



 

154/2016.(X.4) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az út és a járda tervezését megrendeli, a 

munkálatokról az árajánlatokat bekéri és a költségvetésbe beépíti. 

A napelemes közvilágítás kiépítésének költségét, (6 db kandelláber) B
0
3.000.000,- Ft-ot, a tartalék alap 

terhére biztosítja  

 

Felelős: Pandur Ferenc intézményvezető 

Határidő: 2016. október 31. 

 

155/2016.(X.4) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megnövekedett önerős útépítési igények miatt 

11.900.000.-Ft + áfa (27%), összesen bruttó 15.113.000.-Ft forrást biztosít a Petőfi köz, a Fácán köz, a 

Szépkilátó utca és köz útportalanítására, továbbá 1.110.000.-Ft + áfa (27%), összesen 1.409.700.-Ft 

összeget a csapadékvíz elvezetés megépítésére az általános tartalékalapból. 

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza a szerződések aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. október 31. 

 

156/2016.(X.4) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a strandi belső sétány térkő burkolására 

4.065.500.-Ft + áfa (27%) összeget biztosít az általános tartalékalapból. 

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. október 10. 

 

157/2016.(X.4) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz a „ A vidéki térségek 

kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése” VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázaton. 

Felkéri a TEMÜSZ vezetőjét a Kisloki út szilárd burkolatának építéséhez szükséges tervek megrendelésére. 

 

Felelős: Pandur Ferenc intézményvezető 

Határidő: 2016. október 31. 

 

158/2016.(X.4) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy rész vesz „A vidéki térségek kisméretű 

infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére. Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése”„ VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú pályázaton. 

Felkéri a jegyzőt és az óvoda vezetőjét az előkészítés megkezdésére. 

 

Felelős:   Báró Béla jegyző 

  Csiszárné Huszár Judit óvodavezető 



 

Határidő: 2016. október 31. 

159/2016.(X.4) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsóörsi Településműködtetési Szervezet 

Multicar típusú gépjármű cseréjére bruttó 1.000.000.-Ft összeget biztosít az általános tartalékalapból. 

 

Felelős: Pandur Ferenc intézményvezető 

Határidő: 2016. október 31. 

 

160/2016.(X.4) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a kemping előtti területen a 

nád gyérítéséhez. 

Felkéri a TEMÜSZ intézményvezetőjét a szükséges hatósági engedélyek beszerzésére. 

A gyérítés költségére fedezetet biztosít a 2017. évi költségvetés tervezete.   

 

Felelős: Pandur Ferenc intézményvezető 

Határidő: 2017. március 31. 

 

161/2016.(X.4) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szépkilátó utca egy részét alkotó 2167. 

hrsz-ú saját használatú utat közterület céljára, térítésmentesen köszönettel elfogadja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. november 30. 

 

162/2016.(X.4) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1284/2 hrsz-ú 106 m2 nagyságú utat 

térítésmentesen elfogadja közterület kialakítás céljára.. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. november 30. 

 

163/2016.(X.4) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú 

Társulása 2015. évi beszámolóját tudomásul veszi. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

164/2016.(X.4) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vállalkozásfejlesztési Alapítványt 

3.500.000,- Ft összeggel támogatja a tartalék alap terhére. 

 

Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

Határidő:  2016. december 31. 



 

165/2016.(X.4) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal (székhelye: 

8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 49.) mellékelt Módosító Okiratát elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a 

Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához a változásokat jelentse be a törzskönyvi 

nyilvántartáson történő átvezetés céljából. 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

Határidő: azonnal 

 

166/2016.(X.4) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Loki úton áthaladó forgalom 

lassítására 1 db „fekvőrendőr” elhelyezéséhez hozzájárul. 

 

Felelős: Pandur Ferenc intézményvezető 

Határidő: 2016. november 30. 

 

167/2016.(XI.10) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

Napirend:      

 Nyílt ülés: 

1. TEMÜSZ vezetői állás pályázat kiírása 

2. STYLUS Ingatlanfejlesztő KFT - koncepció bemutatása 

3. Március 15. utcai csapadékvíz-elvezetés  

4. Séd Patak melletti területek rendezése ( Boga Patrícia kérelme) 

5. Helyi Építési Szabályzat módosítása – egyszerűsített eljárás hatósági vélemények elfogadása:       - 

Pelso Kemping területe 

    - 4 részterületet érintő változtatás 

6. Hajtó János kérelme – közvilágítás bővítés 

7. Strandi egységek:   - Herman Péter kérelme 

                          - Petri Krisztina, Kócián László kérelme 

8. Szociális ellátás változásai (Balatonfüredi Társulás előterjesztése) 

9. 2017. évi  belsőellenőrzési terv 

10. Iskolakezdési támogatások 

11. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai 

12. Helyi Adórendelet módosítása, 2016. évi helyi adó-bevételek 

13. Utcanevek – közterületek 

14. Az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 5/2014 (II.28) önkormányzati rendelet 

módosítása. 

15. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéről szóló 12/2016 (VI.30) önkormányzati 

rendelet módosítása. 

16. Beszámoló a lakóhelyi környezet állapotáról.  

17. Vegyes ügyek: a) Az óvoda bölcsödével történő bővítése 

     b) Műemlékek ( Tóth Zoltán képviselő javaslata)  

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete zárt ülést rendel el a lakáscélú támogatási kérelmek 

támogatása ügyében az MÖTV 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján.     

 

 



 

Zárt ülés: 

       1. Lakáscélú támogatási kérelmek 

        

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

168/2016.(XI.10) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Településműködtetési és Községgazdálkodási 

Szervezet intézményvezetői állásának meghirdetésére vonatkozó javaslatot elfogadja, azzal, hogy a 

pályázat előkészítője gondoskodjon az 1. számú melléklet szerinti pályázati kiírás közzétételéről. 

 

Felelős: Heblig Zsolt polgármester  

Hivatali felelős: Báró Béla jegyző 

 

169/2016.(XI.10) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Településműködtetési és Községgazdálkodási 

Szervezet intézményvezetői állására beérkezett pályázatok szakmai elbírálására az alábbi szakértőket kéri 

fel: 

1. Dr Bókáné Katona Tímea 

2. Gaál Dezső 

3. Tóth Zoltán 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester  

Hivatali felelős: Báró Béla jegyző  

Határidő: azonnal 

 

170/2016. (XI.10) önkormányzati határozat 

    

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Stylus Ingatlanfejlesztő Kft a 256/7 

hrsz-ú, valamint 256/8 hrsz-ú ingatlanokon megvalósuló fejlesztésére bemutatott koncepcióját támogatja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

171/2016. (XI.10) önkormányzati határozat  

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Március 15. utca csapadékvíz 

elvezetésének megoldását zártrendszerű árok megvalósításával támogatja. 

Felkéri a TEMÜSZ intézményvezetőjét a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős:   Pandur Ferenc intézményvezető 

Határidő: 2017. június 01 

 

172/2016. (XI.10) önkormányzati határozat 

    

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a tulajdonát képező 230 hrsz-

ú kivett beépítetlen terület, az előterjesztés szerinti megosztásához. A megosztás során kialakuló 70 m
2
 



 

valamint 59 m2- es területek vázrajz szerinti cseréjéhez. Felkéri a polgármestert és jegyzőt a szükséges 

intézkedések megtételére, a cseréhez szükséges kormányhivatal hozzájárulásának beszerzésére. 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a 149/26 hrsz-ú kivett patak, 

valamint 2311 hrsz-ú kivett közút 8/700/2016 számon záradékolt változási vázrajz szerinti megosztásához. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

 Báró Béla jegyző 

Határidő: azonnal 

 

173/2016.(XI.10) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos településrendezési eszközeinek Pelso 

Camping területét érintő módosítás tárgyában, a véleményezési szakasz során beérkezett, a jelen 

határozat mellékletét képező véleményeket, válaszokat, valamint az indoklásokat megismerte, azokkal 

egyetért .A véleményezési szakasz lezártnak tekinthető, és az észrevételek alapján átdolgozott tervezet az 

állami főépítész felé végső véleményezésre bocsátható. 

 

A képviselő-testület az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. 

rendelet 3.§-a szerinti felhatalmazás, valamint a beérkezett államigazgatási szervek véleménye alapján 

megállapítja, hogy a módosítás a környezetre jelentős hatással nem lesz, külön környezeti értékelés 

készítése és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása az alábbi indokok alapján nem szükséges: 

 

 A módosítás kiterjedése pontszerű, helyi jelentőségű; 

 A beépítés intenzitása nem változik meg; 

 A módosítás már hasznosított területet érint; 

 A módosítás nem érint erdőterületet, védett természeti területet, ökológiai folyosót stb. 

 A módosítás során nem történik terület felhasználás változás; 

 A módosítás nem érint környezeti problémákkal terhelt területet. 

 A módosítással érintett terület a környezeti elemek, a kulturális és természeti örökség 

szempontjából nem sérülékeny; 

 A módosítás természeti erőforrások igénybevételével nem jár; 

 A módosítás más tervekre, programokra hatással nem lesz, a környező terület felhasználások 

rendeltetésszerű használatát nem korlátozza; 

 A módosítást a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása nem érinti; 

Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.   

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

174/2016.(X.4) önkormányzati határozat 

     

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos településrendezési eszközeinek négy 

részterületét érintő módosítás tárgyában, a véleményezési szakasz során beérkezett, a jelen határozat 

mellékletét képező véleményeket, válaszokat, valamint az indoklásokat megismerte, azokkal egyetért. A 

véleményezési szakasz lezártnak tekinthető, és az észrevételek alapján átdolgozott tervezet az állami 

főépítész felé végső véleményezésre bocsátható. 

 

A képviselő-testület az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. 

rendelet 3.§-a szerinti felhatalmazás, valamint a beérkezett államigazgatási szervek véleménye alapján 



 

megállapítja, hogy a módosítás a környezetre jelentős hatással nem lesz, külön környezeti értékelés 

készítése és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása az alábbi indokok alapján nem szükséges: 

 

 A módosítások kiterjedése pontszerűek és helyi jelentőségűek; 

 A beépítés intenzitása csak az első módosítás esetén növekszik, de ennek mértéke elenyésző, 

mert ugyan az építménymagasság 4,5 méterről 7,5 méterre növekszik (természetesen a 

szintterületi mutatóval együtt), de a terület beépíthetősége változatlan marad; 

 A módosítás belterületen, már hasznosított területet érint; 

 A módosítás nem érint üzemtervezett, vagy kiváló termőhelyi adottságú erdőterületet, 

természetvédelmi oltalom alatt álló területet, ökológiai hálózatot; 

 A módosítás során nem történik terület felhasználás változás, csak az elhelyezhető funkciók köre 

bővül; 

 A módosítás nem érint környezeti problémákkal terhelt területet; 

 a módosítással érintett terület nem érint kulturális örökség szempontjából sérülékeny területet 

(régészeti területet, műemléket); 

 A módosítás természeti erőforrások igénybevételével nem jár; 

 A módosítás más tervekre, programokra hatással nem lesz, a környező terület felhasználások 

rendeltetésszerű használatát nem korlátozza; 

 A módosítást a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása nem érinti; 

 

Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.   

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

        

175/2016. (XI.10) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Hamvas Béla utca közvilágításának 

megépítését, 4 db lámpaoszlop telepítését. A megvalósítás költségét (1.203.332.-Ft + áfa) összeget az 

általános tartalékalapból biztosítja. 

Felkéri az Településműködtetési Szervezet Intézményvezetőjét a szükséges intézkedések megtételére és 

felhatalmazza a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Pandur Ferenc Temüsz intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

176/2016. (XI.10) önkormányzati határozat 

  

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/1997 (X.17.) számú önkormányzati rendelet 4.§ 

alapján hozzájárul, hogy az Alsóörs, Strand sétány 10. sz. alatt található „Gyagyás Büfé” – 2017.10.31-ig 

tartó bérleti jogát Herman Péter (8200 Veszprém, Berkenye köz 1/C nyilvántartási szám:37435496, 

statisztikai számjel: 66671804561023119, adószám: 66671804-2-39) eladja  Sunny Coast Kft (1213 

Budapest, Pálma u.4., adószám: 14727887-2-19, cégjegyzékszám:19-09-511438) részére. Megváltási díj 

80.516+Áfa=102.255,-Ft. 2017. évi bérleti díj 402.575+Áfa=511.270,- Ft  

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  Báró Béla jegyző 

Határidő: 2016.június 30. 

 



 

177/2016. (XI.10) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kócián László és Petri Krisztina kérelmét leveszi a 

napirendről, mert Petri Krisztina nem küldte meg a kérelmét. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

178/2016. (XI.10) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat feladatkörébe tartozó család-és 

gyermekjóléti szolgálat feladatellátásával kapcsolatban – amennyiben az a feladatot jelenleg ellátó 

Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ feladatkörében nem maradhat – nyilatkozik, hogy 2017. 

január 1. napjától a Balatonfüred Város Önkormányzata által létrehozandó új intézmény alapításával 

egyetért. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert, hogy e szándéknyilatkozatról Balatonfüred Város 

Önkormányzatának Képviselő - testületét értesítse. 

 

Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

179/2016. (XI.10) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2017. évi belső 

ellenőrzési tervét jóváhagyja. 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

határidő: azonnal 

 

180/2016. (XI.10) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a középfokú képzésben résztvevő azon alsóörsi állandó 

lakos, nappali tagozatos 20 fő tanuló részére 15.000 Ft/fő iskolakezdési támogatást nyújt - akik az általános 

iskolai tanulmányaikat helyben kezdték és itt is végezték el vagy lakóhely változtatás miatt általános iskolai 

tanulmányaik befejezése után  a községbe költöztek - a költségvetésben átadott támogatások címszó alatt 

betervezett összeg terhére. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

Határidő: 2016. december 15. 

 

181/2016. (XI.10) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felsőfokú tanulmányokat végző, nappali tagozatos 13 

fő alsóörsi állandó lakos hallgató részére 20.000 Ft/fő iskolakezdési támogatást nyújt a költségvetésben 

átadott támogatások címszó alatt betervezett összeg terhére.  

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

Határidő: 2016. december 15. 



 

182/2016. (XI.10) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya 

által készített Alsóörs községre meghatározott kötelező felvételt biztosító általános iskolák besorolást 

megismerte, azt jóváhagyja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

183/2016. (XI.10) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 41/2015.(III.12) 

önkormányzati határozatot az alábbiak szerint: 

 

Közterület helyrajzi száma Régi közterület név Új közterület név 

937. Frankel Leó utca Rákóczi fejedelem utca 

04/13. Marx Károly utca Kisfaludy Sándor utca 

28/1, 28/6, 28/7, 28/8, 36, 781 Úttörő utca Vöröskő utca 

14., 15/4. Vöröskő utca Templom utca 

 

Felelős:   Báró Béla jegyző 

 Pandur Ferenc intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

184/2016. (XI.10) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Hebling Zsolt polgármester 

előterjesztését és a következő határozatot hozza: 

1.) A Képviselő-testület a lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámolót tudomásul veszi. 

2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a környezet védelmének általános 

     szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 51.§ (3) bekezdése szerint a lakóhelyi környezet 

     állapotának alakulásáról évente tájékoztassa a lakosságot. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: a helyi újság következő számának megjelenése 

 

185/2016. (XI.10) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Napraforgó Óvoda bővítését 

bölcsödei csoporttal. A kivitelezéshez szükséges önerőt a 2017. évi költségvetésben biztosítja.  

 

Felelős: Pandur Ferenc intézményvezető 

Határidő: 2017. szeptember 1. 

 

 

 

 

 



 

186/2016. (XI.10) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt kíván venni a Magyarországon 

található I. Világháborús hadi sírok és emlékművek felújítása témában a Honvédelmi Minisztérium 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt pályázaton a 4 hrsz-ú területen. 

 

Felelős:  Báró Béla jegyző 

Határidő: a pályázat kiírása 

 

187/2016. (XI.10) önkormányzati határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 500.000,- Ft összeget biztosít karácsonyi 

díszkivilágítás megújítására. 

 

Felelős:   Pandur Ferenc intézményvezető 

  Báró Béla jegyző 

Határidő:  azonnal 

 


