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felsőörsi önkormányzat

képviselő-testülete és a polgármesteri hivatal helyi tájékoztatója

Tisztelt olvasó!
Kedves Felsőörsiek!
Tisztelettel köszöntöm Önöket. lszintén remélem, hogy a
képviselótestületünk és a Polgármesteri Hivatal azon elhatározá-

sa, hogy a lakosság közérdekű

ügyekben

való

tájékoztauísát
minden lehetóséggel elő kívánjuk segíteni, egyetértésetalál. A
krizségünk minden családjához
eljuttatrásra kerüló,Malonlvölgyi
Hírvivó''-n keresztül szeretnénk

Önöket informáIni a helyi közügyekről. az önkornrányzati rrrunka folyamatáróI.

Önkortnányzatunk 1990. október 12_én alakult meg' az idó

múlásávai egy esztendő telt el már, mely l-rosszúnak
trínt, ha az önáIló községkép kialakulása, az önállóságunkat nehezító, akadályoá gondok, prob-

könyörtelen

Iémák oldaláról teszünk önvizsgálatot. ugyanakkor nagyon rovidnek tűnt, ha az eredményes,

láwányos,

a szíviinkből,

akaratunkból eltervezett murrkavégzésból kiindulva vizsgáljuk rneg
tevékenységüket.

A

hirtelerr

jött önállósá8gal'

szabadsággal,

demokráciával

ószintén be kell vallanunk, nem

minden esetben tudtunk profi
módon éIni. Tanulnunk kell ti:'re-

lemmel, elhivatottsággal' hogy a
demokácia mindenki demokráciája legyen, és nemcsak egyeseké. ÓsziIrtén kell anóI is beszélnünk, hogy az önállóság megteremtése, megtartása, az 19ó0-as
évek lakossági összetartó erejének feltiímasztása a 900 éves történelmi évforduló tiszteletére önként szervezódött lakossági ösz-

szefogás újrateremtésemeghaladja a képviselótestület erejét,
lehetőségé! csak a lakosságunk
saját akarat'ríból' jószándékából
és kétkezi segítségévelbiztosított

munka lehet a jövóben

Felsóörs

garancia

község szebbe, mind-

Rendezési

terv

nyájunk számára

kedvesebbé,
otthonosabbá tételére.

A,,MaIomvölgyi Hírvivó''

elsd számának megjelentetése, az
Önökhöz való eljuttatása kornoly
a tárerőfeszítésekre ösztönözte
sadalmi szerkesztóbizottságot, a

költségeket felváIlaIó segítóket.
Most, hogy elindulhat útjára a
Felsóörs község önállóságát is
bizonyító Hírvivó, ószinte reményekkel gondolunk arra is, hogy
valarrri lalán útjríraindult' ami
Felsóörsé, melyben mindnyájunk
ószinte véleményeláthat napvilágot. Ismertebbé vá1lrat képviselőtestületünk, a polgármesteri hivatal tevékenysége' az egymásnak

küldött őszinte információk' jel-

zések a lakosságunkkal való konszenzus' vélernénycsere egy

olyan olyan légkört

teremthet'

mely bizalrnon alapuló, a közös
nagy család, a falunkban éldk
esvmáshoz találásrára vezet.
Ószintén és szívból kívárom,
hogy bennünk, a rnegválasztottak
rnunkájában a nagyon nehéz el-

jövendó

időszak ellenére is na-

gyorr sok örömtik

legyen.

Tisztelettel kérenr ÖnökeL

hogy községünk életterénekfelújuiásához' a történelmi hagyo-

ányok tiszteletének megerósítéséhez felekezet' prírtr{llás' egyházi hitvallás megtartása meIlet|
m

Községünk önálló,,életvite-

le''

szempontjából szükséges

meghaíározni természetes és épí
tett környezetünk kapcsolatát
annak hosszabb távú fejlesztési
irányait. E rendkívül fontos kérdés megoldására váIlalkozott az
önkormányzat, amikor a meglévó
rendezési terv felülvizs gálatát ha-

tároztael'

A

döntést megelózte a közkülsó szak- történt
etnberek részvételével
részletes bejárása' A bejárást kovetóen kerültek megfogalmazásra a fő kérdéskörök:üdüló- kirándulótelepülés, kereskedelnrivendéglátó létesítmények,intéZményi területek, lakásépítési lehetóségek, ipartelepítés,történelség belterületének

mi és műenrléki értékek feltárása.

Ezek részletes vizsgálata

után 17 pontban kerültek meghatározásra azok a szempontok,

melyek alapján a VESZPRÉM-

TERV

településtervezéssel fog-

lalkozó szakernberei
hették a munkát.

A

rendezési

terv

felülvizsgálata a vonatkozó tervezési

szerződés szerint két ütemben
kerűi végrehajtásra. Az elsó
ütemben

-

melyrrek ez év t"to-

megkülönböztetés nélkül eló'legezztin kegymásnak kölcsónös

bizalmat és kiemelt megbecsülésbárki is leben részesítsijk azt
segítségyell
aki kezét nyújtja
gül a közös munkához.

lszintén reméljük, a ,,Malornvölgyi Hírvivd' túljut a próbáIkozáson és az onök segítségével, a benne megfogalmazottak
valóraválásának lesz a segítője.

Podmaniczky Gyula
polgármester

rnegkezd-

oreghegyi látkép

a meglévember a ltatárideje
vő állapot vizsgálata,- a tervezési
program osszeállítása és a terü-

IetfeIhasználási, illetve telepü-

lésszerkezeti terv készítésetörté-

nik. Ezt követóen a

szükséges

szakhatósági és testületi eEy ezÍe'
tések következnek.
A második ütemben készül
aZ e1yezÍetések során szüle-tett kiegészítésekkelegyütt a
- A
rnódosított szabályozási terv.
terv területfelhasználási. rnűszaki
leírással és módosított szabályozási elóírásokkal kiegészítve készül' A második ütem elkészítésének határideje úgy került meg-

fogalmazásra, hogy a niost készülő szabályozási terv ez év végéig elfogadrísra kerüllret.

Az elsó ütem elkészülte utári
1ehe6séget biztosítunk a község
lakosságának és az egyéb érdekelteknek, hogy a készüló'rendezési tervvel kapcsolatosan véle-

ményt nyilvánítsanak. Kérjük

szíveskedjenek észrevételeikkel,

kiegészítéseikkeltámogassák

a

terv nrinél részletesebb és solaétűbb megalkotását.

Bors István
képviseló

Komdmasszony
hol a vagyon?
A

,'kománrasszorry

llol az ol-

1ó'' régi jó nragyar rnondás egy

kis

átalakítással idósz'errjvé vált
önkorrtlányzatok vagyoni
helyzetének való meglratározásá-

aL

rul le, a hárorn község barátságá-

Kérjük' hogy

megfontolt,
egységes testületi javaslattal él-

vc, járuljanak ltozzá az önkor-

rnányzatok megéIhetését'fennrnaradását elósegítd közös va'
gyon mihamarabbi megosztásához."
Podmaniczky Gyula

ra is.

Lassarr egy év eltelik és a
volt közös községi tarrácsok közös tulajdona, e feietti háborút
cgyre elkeseredettcbbé teszi a

korábban még

barátságbar-r

egytittéIó községek 1akosságát. A
közös tula.jdont és vagyorrt keze-

ló Alsóörs

önkonnányzat és a
polgármesteri hivatal vezetői a
nem osztozkodás védőburkával
vctték körül nraguknt attrtyir:t'
lrogy nrár arra sitrcs rcrnérlylik,
lrogy ezt a védóburkot egyáltalán

valaki vagy valakik' akik Í'elrryithatják, hogy jogos nrlajdonosaik,
a volt társköz.sógek végre hozzájuthassanak vagyonilag és crkölcsileg nrár értékétvesztett ősi
jussukJroz.

A

felsóörsi

ötrkortrrínyz.at
önálló nriíködóképessége nlegtererntését llagyoll segítette voltra,
ha a korábban köz.ös verejtékkel
képzóctott közös vagyon llrcgosztísa korrekt rrtóclorl Inír lrregtör

tirrlrctett volnu. Elrclyctt sejrtos
bírósrígi pcrck kcrnóny nap.jai lehctnek, óvek várrrirk az- igazsiígot
rerrrónykedó ötrkornliítryzattlkra
(volt tírsköz.ségckrc).
Szepternber 20-árl rnír cgy
ilyert nehéz napunk volt' arlrikor
Lovas ötrkornrínyzat, rrrirrt fclpercs. Alsóörs önkorrtlírlyzltt ltlint

alpcrcs,

mi pedig rnint

perbe

vontak rerrtélttik az elsó ercdnlényes tírgyalírst a közös vagyon
iigyébcn.

Az' alsóörsi

örrkorItríltlyz.at
kópviseliíjc, a jogísz. tir cgyrrraga
(aki nrclleslcg a rlrcgbizatírs ira
tán kívtil scrrlIrli cgycbct trcIti lro'
Zott a tarsolyíban) képes volt cl-

napoltatni a tiirgyalílst. Sajnos
így állur* a köz'ös vagyon tigyé

vcl.

Végtil a sok Alsóörsrc ktildött levél köztil egynck a lő
nrondanivalóját nregosztjtrk ked_
ves olvasóirrkkal is:
Círn: Alsóörsi Örlkornlárryzat
Képv iselőtestiiletc

..A közös vxgyotr órdcrtri rctr.
dezése érdekéberr a vagyonclosz_
tó bizottságok jónéhány tiIésen

vettek részt. Jónéhríny levelct is
nregírtunk ez i.igyberl. Nagyon
renréljük, lrogy a községek tobb
nrirrt 20 évet egyiitt töltött idószaka.ióérzésű közlrangrrlattal zá-

Tisztelt
Leendő Építkezők!

Irak fenrrmaradásával.

nyítsük, ezért ar'a törekszürrk,
hogy a benyújtott építésienge-

Felszökő árban

dély kérelmeket

a borsófÓldek
Az

öukorrnáIryzat augusztus
28-i ós szeptenrber 11-i ülésein
felforrósodott a levegó. A fiatalok letelepítésc, telekigényük kielégítésckörül kernény csatáro-

zások fűtotték a kedélyeket. A

vitában ellrangzó vélemérryek, ellcrrvélenrények, Inirrthogy a közsóg reIrdbetételéhez' az iskola-

progritlrl nlegvaló-"ítás1rlroZ

Az érintettek bizonyára értesültek arról, hogy 1991. júIius 1tdl Felsóörs kclzségben a Polgármesteri Hivatalban teijes jogú
I.fokú építésügyihatóság rnÍíködik. Ehökélt szándékunk, hogy
az építkezők heiyzetét rnegkörry-

Iia-

amennyiben

-

nern lriányosaIl érkeznek a hivatalba
egy hét' 10 nap alatt eI-

- és az engedélyeket ez
bíráljuk'
idó alatt kiadjuk.

A

leendó építkezőkkel való

zökketrómeIrtes kapcso1at Inegteremtése, és a gyors engedélyezési eljárás érdekében szerettrétrk
aZ érdekelteknek tájékoztatást
adni anól, lrogy nrilyen építósi
nrurrkához kell építésiengeclély

és a kéreleIllrez rnilyen elóírt

gyon sok pénz kell, nenr voltra il'
clotnos az cgyctlerr saját önkorrl áriyz"ati vagyonunk, a borsóföldek elpazarlása. Elharigzott,
hogy ugyanakkor a választási

járást,

di háztrk őpítóséhez telkek biztosítlÍslr'KözsrígJnlitik:ri. lrrrylrgi.
crkölcsi vélernéltyck nlcgtírgya'

fóépiilet ópítósére, bővítésére,tetótér beépítésére;fóépület olyan
felújításíra, átalirkítására, alnikor
a teherhordó szerkezetek' tetóZet,

prograntok egyik nagy ígércte
volt a fia(alok letelepítése, csalá_

liísa, nrcgvitatísa tttiírt a képviselőtestiilet atl8tls7.ttls 28 án hozott

ltlrlírozalot

göl

lz

l

200 Ft/rlrigyszö-

telckiirra votlirtkozóarr,

szcptclrrber

it

11i iiléscIl 1000

Ft/nógyszogölrc viíltoztirtta' ok-

tóber 1-ig kaptak lchetőséget lia
taljaink tclckigénytik nregerősítésére.

A kedvcz-lrrónyes tclekvásárlás leltótclci:
állandó lakos, nagykorúr (el<ínytrcn)' csalírdos fiatal, e]só telekhez jutás. Beópítési kötclezettsóg _5 év.
tclekclildiísok oTP-n kercSZttiI törtéIlnelk. A Irrintcgy 15
telckból a lilrtalok rgónyének kiclógítósc utítr a l'cIrtrIrraradó ópí-

nrellékletek sziiksé gesek.

Az építésienge<lélyezési el-

az

errgedélyhez kötött

rnurlkírk körét
(XII.30.)

a

1211986.

ÉVMszámú rendelet

szab(tly oz.za - ErrIrek

rlegfelelóen

a köztcrti}ctről látható

lrorrrlok-

zat' lakások alapritjzi elrerrdezése
nregváltozik, ópítósi cngedélyt
kell kérni.

MellókópÜletek létesítése,a

járnrű (gópkocsi, rlrotorkerékpár,
rriurrkagép stb') tároló, állattartás
cé13ítszolgíló ópülct. kisipari

vagy barkácsműlrely,

műtercIn'
üzlet, clárusító pavilon építéseés
bóvítése' ncnr lakótelkeIr mellék-

épület ópítósc, bóvítése szirrtérr

építésiengedély kötcles tevé-

Építésiengedélyt kell kérni
akkor is, ha 20 m2_néI nagyobb
felvonulási épületet kíván létesítel az épíÍÍető.

Ha valaki utcai kerítést.prncét, 5 m3_né]. nagyobb fürdómedetlcét' torony jellegű építményt
(anterrnát, szélmotort, kéményt
stb.), nrrísfélméternél magasabb
támfalat' szennyvíz, vagy trágyatárolót kíván létrehozni, úgy a

fenti jogszabály szerint ugyan-

csak kérni kell a hatóság hozzájárulását.
VégüI: engedélyköteles még

a

lakás célját szolgáló

rajz' rnűszalci terv' műleíás

Lakóépületek esetében hőtechni_
kai száInítás kettó, tervezői nyilatkozat szárna, Irritrden esetbeIl

egy példáIry' Be kell szerezni a
köznrűvck kezelóinek nyilatko-

zatát, valanlint az épület jellegé_
től ltiggtíen az érintett szakhatóságok vélenlényétis. A dokurnerltáció nrelléklete rnég hat hótlapriál treIrr régebbi, földhivatali

térképnrásolatis' Közö]ni

ke1l

ezenkívtil az építésinrurrkával
érintett ingltlanok tulajdorrosairlak rlevét és lakcírnét.

A fenti tájékoztatáson tÍrl az
itt lrem érintett kérdésekrea Pol_
gármesteri Hivata]ban szívesetl
adurik választ szcrda ós csiitörtö-

ki napokon.

kenységnek minőstil.

a

képvisclótcsttilct.

A tclkeket piaci, napi árorr
kívliIrjlr órlókesíterti (IttittiIttttln
1800 Ft/négyszögöl kezdó ár).

saját bcvételeiIrket kí
vánjtrk növelrri, Inert az önálló és
kirtinduló falukép kialakítása óriísi crőfcszítóseket és nagy irnyagi áldoz:rtokirl kövclr'l rnt'g.

Ezzcl is a

A telekigények elÍbgadiisíról

a szerződéskötés feltételeiró'l. valanrint a vevőkijelölésró'l az októ-

ber 16-i képviselótestiileti iilésen
döntenek.

2

példányban, nríremléképületesetében a példányszám 1 -gyel több.

A

tósi tclkek sorsáról is döntött

épűlet

vagy épületrósz lebontása is.
Az építésiengedély kérelenlhez általánosságban az alábbi
mellékletek kellenek: építésijogosu]tságot tgazoló okiIat (tulajdoni lap) 1 példányban, helyszín-

Az Uttörő utca rémei a ttibb tonnás Íeherautók

Varga József

építésügyiea.

GYULA BACSI
Többek egybehangzó javaslata volt: ha a faluról valarnit tud_
ni akarok, forduljak a mindig kri-

tikus, szüIetett felsőörsi, Kálnrán

Gyulához'

A

felsdörsi Öreghegy lankás
lejtójén elóször a tájban gyönyörködöm' ahogy a tiszta iddben kinyílik a Balaton, és egy ritkán látott kép tárul elém. Itt találonr
Gyula bácsi házát' aki a bemutat_
kozáskor hangulatos, vidám szó_
lóhegyi vendéglátónak bizonyul'
Bemutatkozour:

_

Békefi József vagyok, a
Malomvölgyi Hírvivő nrurrkatársa. Szeretnék Önnel beszélgetrri
66nd66. Ene ő kezer nyújt,

-férfiasan megrázza
mondja:

-

karomat,

S

azt

KáImán Gyula vagyok,

született földesztergályos.

Mikor kora iránt érdeklód-

tem, a mindig földból

é|ő, tiszta

szívű, kedves hangúr vendéglátóm csak azt válaszolta:
|655311 nrár két hetes le-

-

szek.

Ami azt illeti. 77 éves korá_
hoz képest lragyolr szépen rendben tartja a sző|ő övezte, talárr

A

sok közül kiemelkedik a
kultúrház építésénektörténete.

Mint

rnegtudtam,

1940-ben
épül! az akkor 70 éves építész-

mester, Galambos István sárral_
kdvel rakta össze a még ma is áI_
ló épületet Albrecht tisztelendő
úr adta a lovaka! a megnyitóhoz
pedig Békeffi Aladár szolgáltatta
a zenét' és a Járos Vitéz bemuta_
tásártak késóbbi teljes koreográfiáját. Ez utóbbit a nagy sikerre
való tekirrtettel tizenhétszer mu_
tatták be. de késóbb A kószívű
ember fiai is a felsőörsi világot

jelentd deszkáloa került, anratór

művészek elóadásában.
oka varr a múlt felernlegeté_
sérrek, hiszen, mirrt morrdja' valamikor a fiatalkorú gyerekek csak
a cuháIéra melrettek, ma meg a
kultúrházból is kocsma lett. nerrr
töródik senki az ifjabb nentzedék
kultrrrális nevelésével'
Szeretem érr a fiatalokat
mondja
Gyula bácsi
de a
-,
-példarrrutatás rnég a szülókben
senr mindegyikben varr rneg, így
csrrk a trágárság, a nlirrósítlretet-

len beszéd meg az ital a ,,szóra_

kozásuk''. Egyébként' el kell
mondanorn: akkor lesz rarrgja

a

polgárnlesteri hivatalnak, ha el
tudja émi azt' hogy isnrét saját is_

kolája legyen Felsőörsnek, s
130 általános iskola_kötelezett

él_

óben.

Hogy mit változtatna meg
Gyula bácsi Felsóörsön az isko_
lán kívül?

Az egységes falu irányítással
e|érni azt, hogy a TSz-major he-

lyén épült betoIrtizenr terrnékeit
ne a keskerry Uttöró utcán ke_

reszttil szállítsák éjszakánként a
kft dolgozói, építsenek egy külön, a falut elkerüló utat' n]ert

ezek az öreg házak a többtonnás
teherautó súlya alatt bizony megrepedeznek.
Beszélgető parttterentet igazi
szilaj paraszternbernek isrnertem
meg, és búcsúzóul kedvetrc szórakozásárrak, aZ ostorpattogtatás
kitűnő sportjának lehettem szemtanítja. A több ostor közül próbára kaptam egyet. Az eredményról
nenl tudok beszáInolrri.

száz évesnél is öregebb házat.

Miután nlegosztja

velett't

uzsonnáját, a pincébe invitál,
arnit nehéz visszautasítarli, bár

próbálok ellenkezni:

Kedves Gyula bácsi' eb-

B

a

kérdezót.

evétel az idegenforgalomból

Balatonakali, Zánka, Balatonszepezd' Nemesgulács községekben már eredményesen

és

közmegelégedéssel végezztik te_
vékenységürrket. Felsóörs községben is ezt szeretnénk megvalósítani ezáltal a programjaink_

ban részwevó családok arryagi
lehetőségeit javítani.

Ez a

60_80

nyári szezonbeli szállásférólrely

és mintegy 80 önkor_

mányzati határozatot hozott.

Je|en tájékoztatómban

a

megalkotott rendeletek kiizül

rendkívül fontosnak tartom

felhívni a figyelmiiket az l99L.
évi VI. sámú rendeletre, mely
a,,Községüzemelés''-ről szól.
E rende|etet már a kihírdetésekor, teljes sztivegismerteté-

sével a lakosság részéremegküldtük. Hogy mégis újra szot
emelek a rendelet érdekében,
azért teszem, mert ez nagyon
fontos a község lakosságának
békéjét'nyugalmát, a község

gazdálkodását, a jó szomszéd_
ság megtartását célzó és a kör_
nyezetvédelem, az életterünk_
nek, életviteIiinknek alapjait
megteremtő községi kódex betartása. Nagyon sok vonatkozásban sére|met szenved. Pl' a
8. S, 9. $, a 10 9., amely az eboltás előírásait tartalmazza,
idiinként a már gyermekre, felniíttre veszélyessé váló kóbor
elrek miatt a község lakosságá_
nak teljes felháborodásít is ki_
váltja, haragossá teszi a bará_
tokat, szomszédokat.
A képviselőtestület az elég_

rém Városi

erry_

Tisztelt Felsóörsiek! Enged_
jék meg' hogy bemutathassuk a
Balatorri Üdtilő Társaság rnunkáját jövó'beni programját.

rendelet€t

le-

onkormányzat

gyepmesterével _ aki időszakonként a kóbor kutyák összefogását elvégzi _ a kóbor ebek
gazdái erről Íájékoztatást kapnak, majd a kiváltási idószak
letelte után az állatok megsemmisítésérekerül sor.
Mi nagyon szeretnénk, ha e
kemény intézkedésre nem kel-

bórkóstolás
után hosszú nosztalgiázás, rerrge_
teg lejegyezhetetlen, bár nagyolr
érdekes történettel áraszt el engem,

képvise_

csendesítéseérdekében szerződést kezdeményezett a Veszp-

tós számára.

Ó azonban nenr hagyta

Az önkormányzat

lótestülete egy éves munkálko_
dása alatt 7 önkormányzati

gé elszabadult indulatok

ben -a biztosító okozta perpatvarban, amikor még a rendórökre is
rendórök vigyríznak' még egy la_
za fröccs is veszélyes lelret az au_

nyiben. Könnyed

rendeletekró1

a

gyerekbőI nem csak 20 végzi el
itt az iskolát' ha ó'k is jobban ko_
tódnek a faluhoz, ha igazi felsó-

örsi szív dobog mindelr itt

onkormányzati

biztosításáva] 50-100 ezer forinl

tal válIra növelhetóvé.
A Balatonpart telitettsége komoly esély a háttér községek idegenforgalonlmal ós túrizrnussal
való egyre nagyobb lnértékűellátására. lgy Felsóörsön
is a kelle_
mes, zavartalan pihenést a köz_

ség történelmi és kiránduló falu
jellegébó-l adódó pozitív lehetőségeit lehetne ajánlani.

A község összefogásával
ausztriai példákat lehetne megvalósítani, ahol is a legkisebb köz_

ségben is szép, ápolt környeze!
beIr egynlással vetélkedó virágos
udvarok, kertek' házak csalogat_
ják, Inarasztalják a pihenést, szállást keresőket. A fenti célok el_
éréseérdekében az érdekelt községek jobb nregisnrerése, népsze_

rűsítésecéljábol német nyelvű

színes prospektusok kiadását tervezzuk, ezekberr bemutatnárrk a
községek vendégfogadási, szál_

láshelyi lehetóségeit, földrajzi'

gazdasági, idegenforgalnri adotr
(Folytatós a 4. oldalon')

lene sort keríteni, ez egyellen

módon lehetséges, ha az ebtar_
tók a köxégi rendeletet belart-

ják.

A

közterület használatára

hozott rendeletben foglaltakat

kérjük ne zaklatásnak. vegyék,
a község tisztasága, a közlekedés biztonsíga miaÍt kell min-

den lakosunk

felelősségteljes
tevékenységétkérniink a mara-

déktalan betartásra.

Végül a községüzemeltetésrendeletünk teljes

ról hozott

egészétjoszándékkal figyel_
müktle ajánlom, hiszen onókért, a csendes, békésfalukép
megteremtéséértkerült megalkotásra.

Kvel névjegy

Bevétel aZ idegenforgalomból

Ezaztán a soha nem látott al-

kalom, dimbes-dombos falunk-

Az

(Folytatás a 3. oldalról.)

ságaikat

a

községek nagyobb

eseményeit (Lovasnapok, falubúcsúk' szüreti napok).
Minden tulajdonosrrak lehetővé kívánjuk tenni a prospektus-

ban való szereplést, melyhez 1
db jó minóségű 9 x l3-as színes
fotót kérünk beküldeni a plogramba ajánlott épületről, üdülóról. A üdültetés szervezettebbé
tétele érdekébenFelsőörs községben is megszerveztiik a képviseletet, Bors Istvánnét bíztuk
meg aZ ügyek intézésével'aki a
Lilionr u. 'I . sz. alatÍ ]akik. Dél-

utáronként 17_19 óra között'
szornbat-vasámap délelótt várja
az

érdeklódőket.

Tíz éves nriiködési

tapasz-

tala! 4 nyugati irodával kialakított jó kapcsolat. központi iro
dánk, rnelynek jó felszereltsége
(telefon, telex) címe: Balato-nakali, Dörgicsei u. 6. Tel.: (86)
4'1-557, nyitva: lrétfótól vasárrra_
pig 8-12 óráig
teszi lehettjvé
a gyors és pontos ügyfélforgalotn
és az azzal összeftiggó adnrinisztráció zökketrólnetrtes lebo_
nyolítását.

-

üdülótársaság a prospek-

tusban szerepló üdülóegységek

kiadásával kapcsolatban az a|ábbi lehetóségeket kínálja:
1. Vendégfogadás az Udtilótársaságorr keresztül. Ebben az
esetben 6-9 héten keresztül bizto-

sítjuk a lakás kiadását'A vendégeket külföldi üzleti partnereink

regisztrálását az előleg beszedését. A további adrninisztrációt,
lakásátadást, az átvételL a tulajdonosok végzik.
3. Az lrodától teljesen fiig-

getlen üdülókiadr4s

esetében

5000 Ft ellenében csak a pros_

pekttrsban való szerepeltetést
vállaljuk a beküldött fotó alap-

szeryezk. A vendégek számáról,
érkezésük időpontjr4ról' ittutózkodásuk tartamáról általában .ianuár közepétől május végéig tájékoztatást tudunk adni. Lebo_

ján.

dégkönyv-vezetés, szárnlaadás'

Vezetőségünk Felsőörs idegenforgalrnárrak mielóbbi megszervezése érdekébcnprogramot
terjesztett eIó az onkormányzat
Képviselótestülete űlésén. Megegyezés született a közös munkálkodás összehangolására.

nyolítjuk a

vendégfogadással
kapcsolatos adrni nisztrációt : venüdtiló'helyi díj beszedése, befizetése, adóelőleg e]szárnolása, befizeíése.

2. A

vendéglátók rnaguk

szervezik az üdtiltetést, de igényIik az iroda kozrenrűködését. A

prospektusba való felvételérta
jelentkezők 5000 Ft_ot fizetnek
és további 10 % jutalék eilenében vállaljuk a prospektusok terjesztését (kb. 2m0 példányban)'
valarnint 4 rrémet llagy tartonlárlybarr 4 alkaloInnral hírdetést
aduIú fel. Vállaljuk telefon, telefhx. levelezés Írtján

a

Az 1-2-es variációkban is le_
hetóség van saját vendég fogadására, de ezek foglalási idópontját
január lO-ig kérjiik bejelenteni.
Ellenkezó esetben az iroda vendégei elsó'bbséget élveznek.

A

képviselótestület tagjai

megerősítették, hogy a Balatoni
Udülótársaság programja beillesztlretó az önkormárryzaL ídegenforgalom_túriuInust cé|zó tö rekvéseibe'

jelentkezók

Balatoni Udülótársaság

meríthet

10 év micsoda kü900 év
- végtelenjében. Az
lönbség az idó

előbbi szám a község, míg az
utóbbi kis üzemünk fennállását
dokumentálja.

A Petófi

utca 26. számunkra

a nap 24 órájábó| 16 óra elfoglaltságot jelent, azaz szinte

DENT' igen csupa

MIN-

nagybetűvel,
hiszen a családra, pihenésre lénygesen kevesebb jut.

Az indulás 1981-1982-ben
nehéz vol! de végül is az elért
eredményeink önmagukért beszélnek. Most, hogy 3 technoló_
giát ötvöZünk

telephelyünkön,

kijelenthetjtik' megvalósítottuk

sok vállalkozó áImát, az úgynevezett ,,több lábon állás''_t, tudni_
illik a kézi lamináIásos poliészter
feldolgozás mellett a nyugat-németországi KVeL Plastics cég jó-

voltából cipőtalp betéteket gyár_
tunk polietilén habból, valamint
poliuretán habból sport_szabadidó cipó'kra talpakat' Európa és a

világ vezetó

sportszergyárainak

- szállítjuk terInékeinket másfél
-éve. ugyanakkor a hazai piacra
nrűarryag tartályokat készítünka
RABA részére, karosszéria elenleket az IKARUS autóbuszokIroz és a trrűanyag vitorlás hajótestek is termékeink között szere-

pelnek.

Fenti terméklista elóállítását
40 fő végzi' ebből 26 fő felsóörsi' akik elnrondhatják rnagukról,
korszerű, világszírrvonalú technológiával dolgoznak 20 %o-ka|
több fizetésért. mirrt anri a műarryagiparban szokásos' További
l8 fó felsőörsi kvalifikált foglalkoztatására nyílik lehetóségünk

október ó_ín kicsit szolnorÚ

példát

tunk.

mezógazdasági felhasználásra

borozgatott.
Mentségükre legyen
mondva,
hogy a présen és
a pohárból időnként
húztak egy_egyet.

mindenki

néhány

gondolat erejéig bemutatkozha-

ADIDAS, PUMA, RAICHLE

,,Tetten értük''
Körmendi József
prépost urat' aki
szüret ,,ürügyén''
a képen látható
kedves társaságban

Embers égb6|

nak önálló újságjában

lrarrgulat lett írrrá Felsóörs községben. A helyi egyház vezetóje,
Körnrendi Józscf prépost íu bÍrcsúzó nriséjéregyiilekeztek a hí
vek, a tiszteló'k: a pÍéposturat a

30 évcs felsóörsi

eredményes

nrurkája elisnteréséi'llköszönÍöt_

te az egylrázi képviselőtestiilet ós
az ötrkorrnányzat képviselóje'
Csodírlatos érzésvolt a gyer-

nrekek bírcsírja tisztelt ós szere_
tett Jóska bácsijuktól. A prépost
Írr örökre beírta nevét a falu jóte_
vói sorába. rnert nemcsak a hité_

let vitelében jeleskedett.

A

falu

érdekeit tartva mirrdig szem elótt,
a rnűemléki értékekmegmenté_
sével, a történelnri hagyományok

becsületének visszaállítiísával
örökös

Felsóörsi Prépost cínlet

nyert, amit a faluja polgárai,

hí

vei, tisztelói a búcsúzó rnisén a
köszöntójükbetr

rne

gerósítettek.

Ószinte szívvel kívánjuk a 80
éves, nrég Ina is tenniakarástól
sugrírzó l}épost Urunkrrak, lrogy
lrosszú élet, nagyon sok örciur és
naByon jó egészseg legyen a jutalma!

ez év végéig.
A hárorn különbözó techno|ógiát kiilön_külön csarnokban
kell folytatrri az eltétő munkavé_

delmi követelrnények okán

Ezért kényszerÍiliink kettó

is.

új'

egyerrként 650 m2-es csarnokot

építeniúgy' hogy közben figye_
lernbe vessztjk szomszédaink és
a falu érdekeit is. A csarnokok

építésévelaz ingatlan bekerítésé_

vel a Petófi utca lakóinak
rrretlenséget.

kelle_

okozunk' nrelyért el-

őre is elIrézéstiketés rnegértésüket kérjűk' de higgyék el, tőlünk
telhetóeIr nlindent megteszünk
(

Folytatós az

5 .

oldaon.)

Mit kell tudni

a

helyi

adókrőI? I. tész
Az elmúlt évtizedek' sőt évszázadok során, hazai viszonyaink között az adóról miIrderúi_
nek az jutott eszébe, hogy vala_
milyen meghatározott fizetési kötelezettségről

van szó. Ezzel

semben eléggémeglepóen hang_

zik, hogy a helyi adókról szóló
1990. évi törvény örrmagában

nem kötelezi semmile a települé_
si önkormányzatokat' de az ott

élő lakosságot és vállalkozókat
sem. Az említett törvény az
adóztatiís lehetőségét terettrti

meg'

A helyi adókról szóló

rendelettel vezethet be.

Az

konniílyzat rendeletévei az

ön_

ún.

vagyorri típusúadók közül építményadót és telekadót, kommu_
nális adót. továbbá helyi ipar_

ízésiadót

vezetlret be. A torvény
szerint a kivetett és beszedett he_
lyi adók összege kizt{rólag a he-

lyi

önkornrányzatot illeti lneg.
aztLő|e setrki nem veheti el.
felsdörsi clnkormányzat

A

képviselótestülete 1991. június l_

tól a kornmunális jellegű adók
kőzül bevezette az idegenforgal-

törarrrely

mí adót' továbbá a helyi iaprűzé_
si adót' Az ezekrő| szóló önkor-

eltenére 1991. évben csak akkor erednréIryezett adózási köteleZettsé-

Polgárnresteri Hivatal az érintet-

úgy döntött, hogy élrri kíván

hetó

vény ún. kerettörvény,

1991. január 1_én lépett lratályba'

A tórvény lratáIybalépése

get, lra a helyi képviselőtestület

adóztatrísi jogával és ennek meg_

felelóen önkormányzati rendeletet alkot. Amennyiben ezzel a jo-

gával a képviselótestület nem él,
úgy 1991. évre a törvény automatikusan fenntirrtja a tanácsi
adókat és adójellegű kötelezettségeket. Ez azonban 1992. januír
l_tóI nregszűrrik. Ettó-l az időponttól kezdve a képviselótestiilet választási lehetősége kettős:
vagy adóztat a helyi adókról szó_
ló törvény keretei között, vagy
saját bevételeit esetleg Inás módon biztosítva, e torvény adta jogával nem él.
A csaknern eltelt egy esztendó tapasztalatai azonban azt tnutatják' hogy a képviselótesttilet a

község érdekében kell, hogy él_
jen a törvényadta adóztatrísi jogá-

val' E'zÍ tárrrasztja alá

egyrészt,

hogy a községnek juttatott központi támolgalás a jelenlegi intézrnérryek fenI-rtartási költségeit

fedezi, de abból nrár fejlesztési

feladatokat nent lehet rnegoldani.
Másrészt a helyi adók bevezetése
mellett tudja biztosítani a szi.iksé-

ges bevételeket.

A

helyi önkor-

mányzat azonban a helyi adók

bevezetésénélcsak a törvényadta

keretek között mozoghat szaba_
don (pl. az adó mértékétcsak a

törvényben megállapított felsó

határig állapíthatja meg' vagy

egy adótárgyta

lakás' telek

- adót vethet
csak egyÍéIe
- és még további
ki). Ezek'
garatrstb.

ciális szabályok védelmet nyúrjta_
nak az adózóknak.

A helyi adókról szóló törvény rendeikezései alapján az
önkormányzat képv iselótestülete
illetékességi területén helyi a<iót

rnányzati rendelet szövegét

a

tek rerrdelkezésére bocs átotta.

A továbbiakban ejtsiirú tehát
szót az 1992. január l-tól kivet-

építnrényadóról' telek_

adóról, valamint a magánszemé_
lyek konlInurrális adjáról' Terrrré_
szetesen azzal a megjegyzéssel,

hogy

e

sorok

nregjelenésekor

rrrég netrr leliet tudrli, hogy ezek
köztil az adók köziil a Képviseló_
testület melyi_ket fogja bcvezetni.

Szóljunk elsóként az építtllé-

nyadóról: ebberl az esetbeIl ildóköteles az önkorniányzat illeték-

ességi tcriiletén lévő ]akás

és

nerrl lakás céljára szolgáló épület

(pl. iidüló^)' A helyi adókról szóló

tv. nreghatiírozza tennészetesetr a

lakás, illetve nem lakás céljára
szolgáló épület adóztatható he-

lyiségeit' szól az adónrentessé-

gekrő'l. Az adózó személy ebben
az esetben a naptiári év elsó nap_
ján az épÍtnlétlytulajdonosa. Fel
kell hívni a figyelrrret arra, hogy
tőbb trrlrljdonos esetéIr a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arír'
nyában adóznak (p|. Il2-I12 tulajdoni lrányad esetén ktilön adó-

alanyok nrindketten' külön adó_
bevallást kell adni. ktilön-külön

lratároz az adóhatóság). Az adó
alapja az építménynégyzetméter_
ben száIrrított lrasznos alapteriilete. Az adó évi mértékénekfelsó'
határa 300 Ft/négyzetméter. Az
önkormányzat tehát az adó mér-

tékét300

Ft/né8yzetméterben

vagy errrrél kevesebben állapít_
Ilatja nleg. Hangsírlyozni kell.
lrogy ez felsó hatrírt(!) jelent. Az
adó mértékénekInegállapításakor
képviselőtestületnek na8yon

a

sok körülmérryt kell figyelenrbe
venni és gondosan mérlegelni

(pl'

szolgáltatási, kereskedelnri
közpnti vagy külsó
területi elhelyezkedés, műszaki
ellátonság,

állapot és még sok más).

Visszatérő fatukép: Klér Gyula kedvenc fogatával

KVEL I\EVJEGY
(

Folytatás a 4. oldalról.)

pl. új út kialakítása a telephe'
-lyiinket kettészeld út helyett
-,
lrogy minél kevósbé érezzék ké
nyelr-netlennek.

Ha

önnlagukban rnérlegrc

tesznek bennüIlket, kérjük vegyék figyclernbe' hogy vállalko_
zásunk l99 l-tríl Fclsőörs Órrkor_

mányzat elktilönített szárnIáiára a
adónenrckbdl évente
összesen 3.3 rnillió forintot fizet'
Nern akarjuk elhallgatni azt sem,

különböző

hogy a falu mit kapott eddig tó_
lürrk:
éverrte 20 000 Ft-tal tárnoga!

tuk a lutballcsapatot; kialakíto!

tuk a gyógyszerszobát; az óvodá-

soknak kosárlabda palánkot, ját-

szótéri csírszdát készíettiink; a

lovasnapokra ki.ilön díjat adturrk;
me8terveztet!Ílk és kifizetttik a

falu villamos ellátását biztosító
új villanyvezeték nyomvonalát.

A jövó'ben is sziíndékunkban

áll hasonló

tánrogatásokat nyújtani a községrrek.
Vegyék e pár sort nlunkástoborzónak is. Várjuk olyan, elsósorban fiatalok jelentkezését,

akrk éreznek Inagukban

annyi

képességet és kitartást, hogy elsajátíqák a poliészter feldolgozást, vagy a cipó'talpbetét, illefve

cipó'talp készítését,és modern,
lrazai viszorrylatban nagyon drága gépeinket rnegbecsülik' kar-

bantartják'

Kívánunk Ininden felsóörsi
polgárnak jó egészséget, céljaik
elérésóben sok sikert.

KVeL

Lipóczi Tászler István
Győri Miklós
Hungary Plastics Kft

ügyvezetői
és tulajdonosai

Klubprogram
október

17. Motorfűrés zkezelől tanfolyanr els<í foglalkozása

21. Péntek 19 óra: Bakony néptáncegyüttes onálló műsora
28. Péntek 19 óra: Nagy Bandó András estje
Novemtrer: Találkozó Márkus Zo\tán v o|t felsóörsi taniírral
Találkozó Nemere István íróval, több fantasztikus témájú

könyv szerzójével
Sándor György humorista önálló estje
December: Mikulás est
Karácsonyi ajándékműsor
Szilveszteri bál

Áilandó programok:

Minden szornbaton disco
Gyermek néptánccsoport próbái
Gyennek és felnótt színjátszó csoportok, rnegfeleló létszámú
jelentkezó esetén német és angol gyermek nyelvtanfolyam

Bolti nyitva tartások
Ár'Ész nott

l5

Kedd:1/21-Llótáig

15 óráig
HétÍ6:ll2 8
I7 óríig
Kedd: 12 8
Szerda: Szünnap
Csütortök: u2 8
11 óráig
Péntek: Llz 8
t1 óráig

-

15
l8 óráig
Szerda: 112'7
ll órfig
15
18 óráig
1l óráig
Csütörtök: I/27
18 óráig
15
11 órfig
Péntek: I/27
18 óráig
15
11órfig
Szombat: \Í2.7

-

-

- 11óráig
Szombat:|n8Yasfunap:.Zárva

,rHangya" bolt

Hétf6: ll21
nyr{ron l1 óráig

-9

18 óráig

óráig

-

-

-

_

Vasárnap:8-10órfig

bdk Nándor bácsi a sport és a

munka szeretetéről ismert

85

éves sJnrtember még ma is Ininden mérkózésen ott van. L,elkes

buzdítása' szakmai tanácsa

ara_

nyat ér fiataljaink részére.
1975-ben megyei I. osztályba

is napjainkig megállta a helyét" mint a
léplretett a csapat. ahol

falusi csapatok egyik képviselő_
je. Nem volt könnyű helytállni a
árosok, rragyi'izemek, honvédsé_
gek csapataival való rangadókon.
v

Hiszen

a mi

[iataljairrk igazi
anlatór Inódon, kedveznrér'ryek
nélki'il álltak helyt hétról hétre.

Szinte a munkahelyükrdl rolranva edzésre' mérkózésre. Hogy ez
a kis falusi csapat megragadhatott a megyei I. osztályban' az
köszönhetó

a rnég korábbi, a Kö_

zös Tanácsok néhány lelkes

volt tanácstagjának,
nlost pedig a Polgárnresteri Hivatal néhány lelkes képviselójének
sportrajon gó

és terrnészetesen a sportot nrűve_
ló fiataljainknak'

A csapat ferrrrtartási költségei
sajnos évról évre növekednek. A

tánrogatást biztosítja Felsóörs
orrkormárryzata 250 000 Ft-tal,
Alsóörs ÖIrkorrrrányzata l50 000

Fr-ral.

A

társadalnri segítók:

DOKK

GMK. Kanyar Büfé vezetóje,

VEN Oroszlán vendégló' vezetóJ!' Rásky l,ovasudvar, Zseli kis
ABC, Szignra GMK. Csauíri
László' Tóth Gábor, Tótlr Isrván,
Vörösmarty Milrály, Kiss Lajos'
id. Nagy József és Légrádi lózsef
vállalkozók valamirrt ifj. Galarn_
bos István. valamint Németh Fe_
renc társadalmi segtók. Inintegy

I'99l. október 1ó.' Faluház

16

óra
A Képviselótestület zárt ülése
közérdekű községi ügyekben

1991. október 23., (szerda) 16

óra

Koszorúzási ünnepség a Hősök

kertjében' melyre

szeretettel
meghívjuk a község lakosságát.

1991. október 30.' Faluház 16
óra

A Képviselótestület nyflt ülése, a

helyi adórendelet

Hajrá Felsőörs!
A felsóörsi sportegyesület
I923-ban alakult meg' Az alapítók közül sajnos már csak ketten
vagy hárrnan élnek. Közültik Se-

onkorm ányzati naptár

megalkotrása
ügyében
1991. november 20., Faluhráz ló

óra
80_100 000 forint értékűanyagi

és társadalmi tevékenységgel.

Mirtden támogatónknak tisz-

telettel megköszönjiik

az áldozat-

vállalását. merÍ eZ teszi lehetóvé
továbbiakban az oszúlyos sport

területén

való

működésürrket,

helytállásunkat.
Az egészséges,testedzésben
és sportszeretóket szórakoztató
sportmunkában mintegy 50 fiatal

vesz részt, 30_an Felsóörs köz_
ségből, 20_an pedig Alsóörs és
Veszprénr sportszeretd fiataljai

A

KépviselótestüIet zárt iilése.

elókészítése.
1991. november 25., Kultúrház

Közmeghallgatiás
18 óra

óra

A Képviselőtestület nyílt iilé-

Az

1992. évi községfejlesztési és költségvetési tervekról tájése.

koztatás.

Lapunk teljes költségét
szponzorok vállalták;

a

vek, Lovasudvar, Komforl
Rt' Kanyar Büfé.

A Megyei I. osztályban miír
16 éven keresztül szerepel ered_
ményeserr a kis csapatunk. Az
idei év lelkes és önfeláldozó
munkája óriási eredményt produ_
kált. Az 6szi iddszak bajnoki táblázata szerirrt 4. helyre léptek eló
fiataljaink, ami rnég a megyeiben
való ,,működés'' alatt

K anyar!

^

Egy lépéstsem
kell feleslegesen
tennie.
Itt Felsőcirsön,

a

Kanyar Büfében
megrendelhető
nyugati típusú
sZemélygépkocsi,
teherautó,

mikrobusz.
Várjuk
az érdeklődőket!

1991. december L8.' Faluház 16

emelntink a sportoló
fiatalok nagyon jó ltozzáálr|ását,
hiszen tevékeny részvételnrellett
30 0m Ft_tal, a saját pénzükbó'l
fizetett tagdíjjal is hozzájárulnak
az egyesület működéséhez.

!

Közmeghallgatrís

közül.

Ki kell

lrj

Balaton Udü|őszövetkezet,

DOKK Kft' Csatári Míl:1.

Kedves olvasóink! Vegyenek részt a szerkesztésben!

Lapunk következó szádecemberben jelenik

ma

meg. Kérdéseiketés észrevételeiket kérjük szíveskedje_
nek a Faluházban leadni.

A hónap sztorija
A 8 eves Zsolti és barátai Jocó, Gabi, Zsolti és Dugó megke-

resÍek: ,,Polgórmester bacsi,
képzelje, a rossz gyerekek szétszaqgatták a labd$ogó hálónkat'
Nagyon bónatos vagyok

gyerekek,
ez mór nem vagánysóg, ez mór rossz !e!!.

Gyerekek:

-Ne tessék bónkódni,
tuk már.
Kö szönöm,ki

megfon-

sp aj t ósok !

-Zsolti:-Asemmi.Rónk

mindig szómíthat a Polgórmester
bácsi.

Sóhaj.

De szép is

lenne

- felnótt bacsikra is
ilyen vagány

szatnítani.

egysZer

sem sikerült. Öröm, hogy az
utánpótlás, az ifjírsági cSapat is

felnótt a nagyokhoz. Lelkes,
eredrnényes és jó játékukkal örvelrdeztették nreg a sajnos kislél
szánrú szurkolókat.
Kedves Sportszerető Felsóör_
siek!
A ftataljaink szívet melengetó törekvései, a jó eredmények

megérdemelnék'hogy újra tele

a felsőörsi sportpálya
szurkolókkal, rajongókkal.
legyerr

Ószinte szívvel vrárjík önöket

fiatal sportolóitrk soron következó Inérkózéseikre.

Lejegyezte: Rásky Ervin

@KoMFoRT Rr
MEGHÍvÓ HELYETT
A KOMFORT RT tisztelettel mehívja

qfelsőörsieket a FILLER MARKET
Aruház október 25-i megnyitásiíra.
A 17 órakor kezdődő ünnepséget követően
minden nap teljes árukínálattal ál1
rendelkezéSre Veszprémben, a
HázgváÍt út l. szám alatt.

Késziilt a Felsöörsi Polgármesteri Hivatal megbíásából. Szerkeszti a szerkesztÖbizottság, vezetóje: Podmaniczky Gyula potgármester. Felelth szerkesztő: Farkas Gyöngyi. Munkatársak: Tremmer Tamás, Zwicker Tamás. Kiadja a Kapufa BetétiTársasá!. r.r..
lós kiadó: BékeÍi József.

