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Önkormányzati hírek
Felsőörs község képviselő-testülete
2011. december 12-én tartotta az év utolsó, sorrendben a 15. ülését. Az ülésen igen
fajsúlyos, a decemberi üléseken szokásos,
évente visszatérő témákban születtek döntések.
Az első ilyen, minden felsőörsi lakosra kiható döntés, az ivóvízdíj és szennyvízdíj 2012-re szóló mértékének önkormányzati rendeletben történő meghatározása az
üzemeltető (DRV Zrt.) javaslata alapján. Az
előző évhez hasonlóan most is fő szempont
volt, hogy a lakosság terhei ne emelkedjenek
az ivó- és szennyvízdíj tekintetében. Vízdíjainkról részletesebben a Hírmondó e számának hasábjain Dr. Pásztor István képviselő
Úr tollából „Mi lesz veled vízdíj?” címmel
olvashatnak.
A képviselő-testület ezen az ülésen tárgyalta a 2012-es költségvetés koncepcióját.
A koncepció azzal számol, hogy az állami támogatások 2012-ben még nem változnak lényegesen, ezek várhatóan mintegy 76 millió
Ft-ot jelentenek 2012-es költségvetésünk bevételei közt. Ezzel együtt döntöttünk az óvodában alkalmazott konyhai kisegítő személy
további – határozott idejű – alkalmazásáról,
az óvoda épületének aktuális karbantartási
feladatairól, az Öböl TV 2012-es támogatásáról (750 e Ft-tal), a dr.Bardóczi és Társa Bt.
Támogatásáról (100 e Ft-tal). Ez alkalommal
születtek elvi döntések lényeges fejlesztések előkészítéséről is. Így döntött a település
közvilágításának bővítéséről, a már lakott,
de hiányos közvilágítású részeken. A Fő utca
Táncsics utcai csatlakozástól a Hóvirág utcai csatlakozásig terjedő szakaszára a járda
kiépítését tervezzük. A Fő utca – Petőfi Sándor utca északi kereszteződéséhez gyalogátkelőhely létesítésével kívánjuk a gyalogosforgalmat biztonságosabbá tenni. A Civilház nyitott szín rag aljának tervezett huzatmentessé tételével, a ház udvarának további rendezésével e népszerű rendezvényhelyszín válik kulturáltabbá, használhatóbbá. A
Veszprém-Felsőörs összekötő út négysávos
részére kihelyezett idegenforgalmi nevezetességre utaló táblával megegyező két további tábla 71. számú főút mentén történő
kihelyezését is tervbe vettük.
Ugyancsak tervezzük eligazító település-

rész-térképek kihelyezését a fontosabb külterületi csomópontokban.
A 2012-es fejlesztések között az Almádi
utca mentén a Szilas utcáig történő járdaszakasz kiépítését is tervbe vettük a koncepció elkészítésekor.
A költségvetési koncepció tárgyalása után
a képviselő-testület elfogadta a település
rendezési terv átfogó felülvizsgálatának részét képező településfejlesztési koncepció
anyagát. Az elfogadott koncepció a magasabb szintű jogszabályok mellett iránymutatást ad a település rendezési terv részleteinek
kidolgozásakor.
A testület döntött a 2011-es évihez hasonló tartalmú és keretösszegű (600 e Ft) pályázat 2012-es kiírásáról helyi társadalmi szervezetek részére.
A képviselő-testület módosította az önkormányzat tulajdonában lévő közösségi terek szabályzatait. Lényeges változás, hogy
az iskola tetőtér használatához ezután az iskolaigazgató (tagintézmény-vezető) és a polgármester írásos hozzájárulása szükséges. A
Civilházat illetve egyes részeit meghatározott bérleti díj ellenében vehetik igénybe
magánszemélyek.
Folyamatban van a település csapadékvízelvezetési terveinek készítése, a régi tervek
aktualizálása. A tervek elkészültével, a pályázati lehetőséget kihasználva, beadjuk a csa-

Megérkezett a tél

padékvíz-elvezetés fejlesztésére vonatkozó
pályázatunkat.
Az önkormányzat döntött az óvoda melletti ún. Barecs-köz folytatásaként közútnak kialakítandó 54/1. helyrajzi számú terület megvásárlásáról.
A képviselőtestület 2012-ben első, egyben rendkívüli ülését január 18-án tartotta. A téma a járási rendszer tervezetének
Felsőörsöt érintő véleményezése volt. Ennek
eredményéről e szám hasábjain külön cikkben olvashatnak.
Január 30-án szintén ülésezett a képviselőtestület. Ekkor született döntés a Környezetfejlesztési akciók nevű pályázat önrészének
biztosításáról. A valamivel több, mint három
millió forintos önrész biztosításával sikeres
pályázat esetén több mint harminc millió forint értékben gazdagodhat a község zöldfelülete, utcák fásításával, parkjai megújításával. A pályázatot csak civil szervezettel közösen, konzorciumi formában lehet benyújtani, melyre az önkormányzat a veszprémi
székhelyű, de Felsőörsön is ismert Csalán
Egyesületet választotta partnerül.
Az önkormányzat egy sikeres pályázatnak
köszönhetően szociálisan rászorulók részére korlátozott mennyiségben tűzifát biztosít,
melynek feltételeit a képviselő-testület rendeletben szabályozta.
(folytatás a 3. oldalon)
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Járások
Veszprémi vagy Balatonfüredi járáshoz tartozzunk?
2012. január közepén a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium közzétette a járási rendszerről szóló tervezetét.
A minisztérium tervezete alapján
Felsőörs a Veszprémi Járásba tartozna. A
közzététellel egy időben a minisztérium
lehetőséget adott a településeknek a tervezet véleményezésére. Felsőörs Község Önkormányzata rendkívüli ülésen tárgyalta a tervezetet és kialakította álláspontját. Időközben a Balatonalmádi székhelyű Kelet-balatoni Kistérségben résztvevő
települések – a kistérségi jó együttműködés hagyományaira és egyéb szempontokra hivatkozva - kezdeményezték az önálló
Balatonalmádi Járás létrehozását. A kezdeményezést Felsőörs képviselő-testülete
is támogatta és kinyilvánította, amennyiben a Balatonalmádi Járás a megyében 10.
önálló járásként létrejön, akkor a Balatonalmádi Járáshoz kíván tartozni. Jelenleg –
figyelve a minisztérium illetékeseinek nyilatkozatait – kevés esély látszik arra, hogy
az eredeti tervezetben nem szereplő Balatonalmádi Járás mégis létrejöhet. Ezt figyelembe véve határozott úgy Felsőörs
Község képviselőtestülete, hogy a Balatonfüredi Járáshoz kíván tartozni, ha a Balatonalmádi Járás nem jöhet létre. A képviselő-testület annak ellenére egybehangzóan támogatta a Balatonfüredi Járáshoz
való tartozást, hogy a kérdés nagyon ös�szetett és sokrétű. Összetett egyrészt azért,
mert a járásokról szóló rendelet tervezete
még nem, csupán a területi felosztás terve
került a nyilvánosság elé. Másrészt pedig
azért összetett, mert a járásba tartozással –
esetünkben – nem csak járásközpontot választunk, hanem az új önkormányzati törvény rendelkezései miatt a létrehozandó
közös hivatalban résztvevő település(eke)t
is. De miről is szól ez az új törvény?
2011. december 28-án kihirdették a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényt. Az indokolás szerint
a törvény célja az önkormányzati rendszer
átfogó megújítása, úgy, hogy a választópolgároknak a helyi önkormányzáshoz való
joga változatlanul és hiánytalanul érvényesüljön. Továbbra is minden településen választott képviselők és polgármester intézik
a település ügyeit.
Az önkormányzatok által ellátandó feladatok az önkormányzatok méretétől függően differenciálódnak, az alapvető szolgáltatásokat mindegyik önkormányzatnak biztosítania kell. A közoktatás állami
feladat lesz és az iskolák állami fenntar-

tásba kerülnek. A törvény újragondolja
az önkormányzatok finanszírozását, melyet az önkormányzatok által tényleges ellátott feladatokhoz igazít, és a feladat ellátásához szükséges mértékben biztosít. A
törvény szigorú feltételekhez és állami ellenőrzéshez köti az önkormányzatok hitelfelvételeit. Az önkormányzatok működése felett a jövőben a megyei kormányhivatalok szigorúbb ellenőrzési és – szabálytalan működés esetén – beavatkozási lehetőséget biztosító felügyeleti jogkört
kaptak.
A törvény lényegében újraszabályozza a
polgármesteri hivatalok jogállását. 2013. január elsejétől az államigazgatási feladatokat
a járásszékhelyen működő hivatalok fogják ellátni. Ilyen feladatok az anyakönyvezés, népesség-nyilvántartás, állami segélyezés, szabálysértési, birtokvédelmi, növényvédelmi, telepítési, állatvédelmi stb. igazgatási feladatok. Az okmányirodák feltehetőleg a jövőben is működni fognak ott, ahol
eddig is működtek.
A polgármesteri hivatalok 2013-tól lényegében a helyi önkormányzat döntéseinek előkészítő és végrehajtó feladatait fogják ellátni, úgy, hogy 2000 fő lélekszám
alatti települések közös önkormányzati hivatalt fognak fenntartani ugyanazon járásba tartozó másik önkormányzat(ok)tal közösen.

Mivel Felsőörs is 2000 fő lélekszám alatti település, a törvény hatályánál fogva kötelező lesz közös hivatalt létrehoznunk egy
vagy több ugyanazon járásba tartozó másik
településsel. Amikor Felsőörs képviselőtestülete a Balatonfüredi Járás mellett foglalt állást, akkor ez a szempont volt a meghatározó. A törvény egyébként úgy fogalmaz, hogy „Közös önkormányzati hivatalt
hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól”. Tehát a jelenlegi bizonytalan helyzetben, amikor még nem tudjuk melyik járásba fogunk
tartozni, a majdani közös hivatal létrehozásában a térkép alapján szóba jöhető települések száma igen nagy, kezdve Hárskúttól,
Balatonalmádin át egészen Alsóörsig. Más
kérdés, hogy egyrészt a járási területeket
szabályozó törvény ezt a kört hogyan szűkíti le Felsőörs számára, másrészt a földrajzi, történelmi, közlekedési és egyéb adottságok milyen összefogást indokolnak leginkább. A járásokról szóló törvény elfogadása
2012 nyarán várható, így majd ezután látjuk
egyértelműen, hogy mely településs(ekk)el
folytatódhatnak tovább a tárgyalások a közös hivatal létrehozásáról.
Dr. Könczöl Gábor jegyző
Szabó Balázs polgármester

Felsőörs és környéke a tervezett járási rendszerben
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(folytatás az 1. oldalról)
Az arra rászorulók, tűzifa igényüket ezen
számunkban külön felhívásban olvashatók
szerint nyújthatják be.
A képviselő-testület állást foglalt a Szőlő utca – Hosszú utca lejáró építési engedélyeinek meghosszabbításáról és azt attól tette
függővé, hogy a Szőlő utcai lakók a tervben
szereplő műszaki tartalommal egyet értenek-e. 2012. február 1-én megtörtént a Szőlő
utcai lakókkal az egyeztetés, akiknek túlnyomó többsége támogatta az engedély meghosszabbítását és a Szőlő utca szilárd burkolatának terv szerinti megépítését. Erre várhatóan 2012-ben sor is kerülhet, amennyiben az érintett lakók a rájuk eső – rendeletben szabályozott önrészt – biztosítják a beruházáshoz.
A képviselő-testület foglalkozott a két
történelmi egyház kérelmeivel is. Ennek
eredményeképpen Krizsán András főépí-

FELHÍVÁS

Természetben nyújtott
szociális tűzifa támogatásról
Felsőörs község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (01.
31.) sz. rendeletével természetben nyújtott szociális tűzifa támogatást biztosít
Felsőörsön élő állampolgárok részére.
A természetben nyújtott tűzifa támogatást igényelheti az, aki Felsőörs községben lakóhellyel rendelkezik.
A tűzifa támogatásra jogosult az a kérelmező, akinek a családjában az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg
a 35.000,-Ft-ot, egyedül élő esetén az
50.000,-Ft-ot. Egyedül élőnek 1 m3, más
esetben legfeljebb 2 m3 a természetben
nyújtható tűzifamennyiség.
A rendelkezésre álló támogatási keret 40 m3. A kérelem beadásához szükséges formanyomtatvány kérhető a Polgármesteri Hivatalban Pingiczerné Király
Zsuzsanna igazgatási ügyintézőnél, vagy
letölthető a honlapról (www.felsoors.
hu). A támogatási kérelmeket legkésőbb
2012. február 29-ig lehet benyújtani. A
kérelmeket a Polgármester beérkezésük
sorrendjében bírálja el.
A támogatás megállapítása esetén a tűzifát az önkormányzat a Tanyagondnoki
Szolgálat gépjárművével a kérelmező lakóhelyére szállítja.
Felsőörs község
Önkormányzata

tész szakmai előkészítésével a Református Templom helyi védelem alá került.
A Felsőörsi Református Egyházközség ezt
azért kérte e képviselő-testülettől, hogy indulhasson olyan pályázatokon, melynek segítségével a templom állagmegóvását, felújítását külső forrás bevonásával elvégezheti.
A Felsőörsi Római Katolikus Egyházközség az országos hírű Árpád-kori templomunk kertjének közkertként való fejlesztéséhez kérte az önkormányzat együttműködését pályázati források felkutatására és pályázaton való közös indulásra. A képviselő-testület elviekben támogatta, hogy szülessen konkrét megállapodás a kölcsönösen
előnyös együttműködés kereteiről, annak érdekében, hogy községünk e turisztikailag is
igen frekventált része méltó módon megújulhasson.
A képviselő-testület döntött arról, hogy
költségvetésében továbbra is biztosítja egy

fő óvodai konyhai kisegítő és egy fő parkfenntartó foglalkoztatását nyolc illetve hat
órás munkaviszonyban az év hátralevő részében.
A focipályák melletti sportöltöző felújítására az önkormányzat támogatásával a
Felsőörsi Ifjúsági Közhasznú Sport Egyesület dr. Kulcsár Tamás alpolgármester Úr koordinálásával benyújtotta pályázatát. A képviselő-testület a pályázati kiírásnak megfelelően módosította korábbi támogató határozatát és egyben döntött a felújításhoz szükséges önkormányzati forrás biztosításáról.
A testületi ülések részletes jegyzőkönyveit olvashatják községünk honlapján (www.
felsoors.hu) a – Helyi határozatok – Jegyzőkönyvek menüpont alatt.
Szabó Balázs
polgármester

Településrendezési terv
véleményezése
Tisztelt felsőörsi
ingatlantulajdonosok!
A jelenleg is hatályos településrendezési eszközök (megtekinthető honlapunkon: www.felsoors.hu – ’Helyi rendeletek’
– ’Településrendezési terv’ menüpont alatt
vagy személyesen a Felsőörsi Polgármesteri Hivatalban, nyitvatartási időben) felülvizsgálatát az Önkormányzat 2011.
májusában kezdeményezte. Az új településfejlesztési koncepció elfogadását követően jelenleg készül a Településszerkezeti terv és leírás, majd - az előző munkarészek irányelveit figyelembe véve - a Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat.
A tervezési munka jelen szakaszában
tudunk a lakosság részére még lehetőséget biztosítani, hogy ingatlanával kapcsolatos - építési szabályozást érintő - ja-

vaslataikat megfogalmazzák.
Kérjük, amennyiben ilyen jellegű javaslataik vannak, azokat írásos formában jutassák el 2012. február 13-ig a Felsőörsi Polgármesteri Hivatalba (8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.,
onkormányzat@felsoors.hu)!
A beérkezett kérelmeket Felsőörs község Önkormányzata a megbízott tervezőkkel közösen értékeli, majd lehetőség
szerint beilleszti a felülvizsgálat sorába.
A településrendezési terv készítését mindenkor meghatározza az elfogadott településfejlesztési koncepció és a hatályos
jogszabályi környezet; törvények, rendeletek, magasabb rendű tervek.
Tisztelettel:
Krizsán András
főépítész

Felhívás
Tisztelt Felsőörsi Lakosok, kérjük Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ának
felajánlásával támogassák a Felsőörsért Közalapítványt. Ebből a támogatásból tudjuk a
helyi kulturális rendezvényeinket megrendezni.
Amennyiben az Alapítvány támogatása mellett dönt, úgy szeretettel várjuk és fogadjuk
felajánlását
Felsőörsért Közalapítvány adószáma: 18925575-1-19.
Tislér Anikó
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Mi lesz veled vízdíj?
A korábbi évekhez hasonlóan idén is
szeretnék beszámolni a víz- és csatornadíj idei alakulásáról, hiszen ez az egyetlen közüzemi szolgáltatás, amelyre az önkormányzatnak érdemi ráhatása van. A
szinte már szokásos rend szerint, az önkormányzat tavaly télen sem fogadta el
a DRV Zrt. áremelkedésről szóló díjjavaslatát a 2012-es esztendőre vonatkozólag. Hosszas egyeztetést követően végül
decemberben egy olyan díjkonstrukciót
fogadott el a képviselő-testület, amely
2012-re a 2011. évi díjjal megegyező mértékű víz+csatornadíj összeget (nettó 1069
Ft/m3) tartalmazott. A határozat szerint
a vízdíj oly mértékben emelkedne, illetve
a szennyvízdíj oly mértékben csökkenne,
hogy a kettő összege összességében változatlan maradna.
A díjrendeletünk meghozatalát követően megjelent a víziközmű-szolgáltatásról szóló új törvény (2011. évi CCIX. tv.),
amely elvette az önkormányzat díjmegállapító jogkörét, és hatósági árassá tette a
víz- és csatornadíjakat. A törvény kimondja, hogy a hatósági árakat minden évben az
Energia Hivatal javaslata alapján a felelős
miniszter rendeletben állapítja meg. Mivel a miniszteri rendelet első megjelenését
csak nyárra ígérte a kormány, ezért egyelőre csak bizonyos átmeneti rendelkezések
vannak érvényben a díjak mértékéről.
A törvény átmeneti időszakra vonatkozó
előírásainak a 2012-es évre alkotott önkormányzati rendeleti díjaink nem teljes mértékben feleltek meg, ezért az ivóvíz alapdíj és fogyasztási díj arányát kis mértékben
módosítani kellett, de szerencsére a víz- és

A víz és csatornadíjak alakulása Felsőörsön (ÁFA, VTD és díjtámogatás nélkül)
csatornadíj összeg megmaradt a tavalyi
szinten. Így a 2012. évre vonatkozó lakossági ivóvíz alapdíj 512,8 Ft/hó + ÁFA, a vízfogyasztási díj 155,5 Ft/m3 + ÁFA (egyenértékű 289 Ft/m3 egytényezős díjjal) lesz. A csatornadíj marad egytényezős, mértéke pedig
780 Ft/m3 + ÁFA.
A fenti számokat tovább árnyalja, hogy
a magas csatornadíjat remélhetőleg valamelyest csökkenteni fogja az állami díjtámogatás. Továbbá ne felejtsük, hogy az
ÁFA 27%-ra való emelését, és a tisztított
szennyvizeink környezeti terhelése után
kirótt vízterhelési díjat (VTD) is ki kell fizetnünk (16,40 Ft/m3+ÁFA).

 teletank akció
Amennyiben az Ön autójában egy másik jármű okozott kárt,
akkor az okozó jármű felelősségbiztosítása fizeti az Ön kárát.
Ebben az esetben, ha a javítással a műhelyünket bízza meg és
a javítás nettó végösszege meghaladja a 250.000 Ft-ot, akkor
teljesen mindegy mennyi üzemanyag volt az autójában – mi
teletankoljuk saját költségünkön és azt számlával igazoljuk.
Elérhetőségeink:
Auto Quality Kft.
Veszprém, Lahner Gy. u. 12.
Tel.: 70-3342-976
www.autopolir.hu

Dr. Pásztor István

Felsőörsi rendezvények

 Cascós önrész jóváírás
Ha Önnek saját maga által okozott gépjárműkára van és rendelkezik CASCO biztosítással, de sokallja az önrészt,akkor
kérje díjtalan tájékoztatónkat arról, hogy a javítás mértékétől
függően mekkora részt tudunk átvállalni az ÖN részéből!

A jövőre tekintve, annyit biztosan
mondhatunk, hogy az önkormányzat végérvényesen elveszítette beleszólását az árak
további alakulásába. Csak reménykedhetünk, hogy a díjak mértéke az elkövetkező
években kedvezően alakul.
Ennek ellenére talán nem volt hiábavaló a képviselő testület azon törekvése, ami
a 2011. évben a rendeleti víz- és csatornadíjak csökkenését, illetve az idei díjak szinten tartását eredményezte egy olyan gazdasági környezetben, ahol minden szolgáltatás ára az egekbe szökik.

Dátum

Esemény

Szervező

Helyszín

FEBRUÁR
2. 4.

Iskolafarsang

Szülői
Munkaközösség

Iskola tetőtere

2. 11.

Református
teaest

Református
Egyházközség

Református
parókia

2. 18.

Farsangi bál

Önkormányzat

Malomvölgy
Oktatási és
Zenei Központ

2. 25.

Fánkfarsang

NÖFE

Civilház

Március
3. 15.

Nemzeti
Ünnep

3.1503.31

Kiállítás1848- Felsőörsért
as ruhák
Közalapítvány

Önkormányzat

Civilház, Hősök
Kertje
Civilház
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Tegyük helyre a közlekedési szabálysértésekkel
kapcsolatos eljárásokat!
Tisztelt Olvasóink! Több jelzést kaptunk, hogy új büntetéseket vezetett be a
Rendőrség, az eddig elnézett, megszokott
helyzetekben is bírságot szabnak ki, ezért
szeretnénk összefoglalni és egyértelművé tenni a tapasztalt változások hátterét.
Ebben kaptam segítséget Papp Csongor
r. őrnagytól, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztályának vezetőjétől.
2008. január 1-től a 410/2007. Kormány rendelet (az ún. objektív jogszabály) bevezette a közigazgatási bírsággal
sújtandó szabályszegéseket, azaz a szabálysértések egy részét kivette a hagyományos szabálysértési eljárások közül, és
átette ennek a rendeletnek a hatáskörébe.
Az alapvető különbség az, hogy míg a
szabálysértéseknél a hatóságnak meg kell
állapítani az elkövető személy kilétét, addig a közigazgatási bírság eseteiben, azaz
objektív szabályszegéseknél a jármű országos gépjármű-nyilvántartó szerinti tulajdonosa, illetve üzembentartója lesz a bírság megfizetésére kötelezett. Ez alól a fizetési kötelezettség alól csak kivételes esetekben
mentesül a tulajdonos/üzembentartó, és ezt
a mentességet neki kell igazolnia megfelelő, alakisághoz kötött szerződéssel, okirattal. Ilyen esetek, ha már nem az övé a jármű,
a cselekmény elkövetését megelőzően a járművét ellopták, kölcsönadta valakinek, alkalmazott vezette menetlevéllel.
2009. augusztus 1-től a 156/2009. Kormány rendelet bevezette az úgynevezett
k.) pontos szabályszegéseket – a gyorshajtás, a biztonsági öv nem használata, a
tilos jelzés figyelmen kívül hagyása és az
ittas vezetés (kerékpárosok) és járművezetés eseteiben – akkor, ha a szabályszegő személy kiléte a helyszínen megállapítást nyer, vagyis igazoltatják.
Az az alapvető különbség az ún. k.) pontos és az objektív szabályszegések között,
hogy a k.) pontos szabályszegés esetén az
elkövetővel szemben az intézkedő rendőr a helyszínen szabja ki a közigazgatási
bírságot, amennyiben az elkövető elismeri a szabályszegést. Ha az elkövető a helyszínen nem ismeri el a szabályszegést,
úgy ellene közigazgatási eljárás indul.
k.) pontos szabályszegések
• a megengedett legnagyobb sebességre („gyorshajtás”)
• a biztonsági öv nem használatára,
• a továbbhaladás tilalmára („tilos jelzésen történő áthaladás” tilalmára),
• a járművezető szervezetében a szeszesital fogyasztásából származó alkohol tilalmára („ittas vezetés, járművezetés”) eseteire vonatkoznak.
objektív szabályszegések
• a megengedett legnagyobb sebességre,

• a vasúti átjárón való áthaladásra,
• a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire,
• a járművel történő megállásra és várakozásra,
• az autópálya leálló sávjának igénybevételére,
• a behajtási tilalomra, a korlátozott
övezetre (zóna), a kötelező haladási
irányra,
• a természet védelmére vonatkozó –
külön jogszabályban meghatározott
– egyes előírások betartásra kerüljenek.”
A fentiekből is látszik, hogy több szabályszegés tartozik az „objektív” kategóriába. Ezekben az esetekben nem történik rendőri igazoltatás, azaz nem állapítja meg a rendőr az elkövető kilétét,
hanem a rendszeresített technikai eszközzel (pl. PDA, vagy SCS-103) rögzíti a szabályszegést, amelyet online módon továbbítanak a feldolgozókhoz. Az
állampolgár vagy az érintett jármű tulajdonosa/üzembentartója pedig csak a Vas
Megyei Rendőr-főkapitányság leveléből
értesül a közigazgatási eljárás megindításáról, illetve a vele szemben kiszabott
közigazgatási bírság összegéről.
2011. július 1-el lényeges változás,
hogy a 410/2007. Kormányrendeletet módosították, és a járdán történő szabálytalan várakozás is az objektív szabályszegések közé került.
A közigazgatási bírsággal sújtható esetekben, a szabálysértési eljárásokkal
szemben újdonság az is, hogy a hatóságnak nincs mérlegelési lehetősége, fixek
a büntetési tételek, amelyeket a rendelet
melléklete rögzít.
Amíg az objektív szabályszegéseknél
csak pénzbírság szabható ki, addig a k.)
pontos szabályszegésnél büntetőpontot
is kell adni az elkövetőnek. Tehát, ha például valakit gyorshajtásért megállítanak,
akkor a pénzbüntetés mellé még büntetőpontot is kap, ha nem állítják meg a helyszínen, úgy a tulajdonos/üzembentartó
„csak” pénzbírságot fog kapni, hiszen a
bűntetőpont személyhez kötődik.
Vezetői döntés alapján, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi területén a PDA-val rögzített szabályszegések
esetén az intézkedő rendőr a jármű szélvédőjén elhelyezett nyomtatványon hívja
fel az érintett figyelmét a rendőri intézkedésre!
Ne feledjék, a Rendőrség nem alkotja,
csak végrehajtja a jogszabályokat!
Kollégáim nevében is balesetmenetes
közlekedést kívánok!
Stanka Mária r. őrgy.

Farsangi Bál
Jegyek még kaphatók!
2012. február 18-án (szombat) 18.00
órakor FARSANGI BÁL-t rendezünk
a Malomvölgy Oktatási és Szabadidő
Központban (Felsőörs, Hóvirág u. 28.).
Jegyek 2.000,- Ft-os áron elővételben
(korlátozott
számban)
kaphatók
a Polgármesteri Hivatalban és a
Könyvtárban. Részletes információk a
www.felsoors.hu honlapon láthatók.
Belépőjegyek legkésőbb 2012. február
13. 19.00 óráig vásárolhatók.
A bálozók helyszínre és visszaszállítását
(mikrobuszok indulnak a Batthyány
térről) biztosítjuk. A vacsorát kétféle
menüből választhatják ki. A zenét a
Snétberger Zenei Tehetség Központ
ösztöndíjasai szolgáltatják.
Várjuk szíves tombola-felajánlásaikat!
A farsanghoz híven, a legötletesebb és
a legszebb jelmez vagy álarc viselőjét
külön díjazzuk!
Mindenkit szeretettel várunk!
Felsőörs Község Önkormányzata
(Plell Olga, Tel.: 70/320-6854)

Felsőörs
és Balatonalmádi között
a Fáskert utcában megnyílt az

autósbolt!

Minőségi akkumulátorok,
olajak és rimet adalékok
azonnal raktárról,
valamint
minden típusú autóalkatrész
forgalmazása.
Tóth Balázs: 30- 9376-499.
iwiw: felsőörsi autósbolt.
google cégjegyzék: Rimet Tóth Balázs
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Megújulnak a balatonalmádi intézményfenntartó társulás
szociális intézményei
Az előkészítő munkákat követően nyitórendezvényéhez érkezett „A szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások komplex fejlesztése a Balatonalmádi intézményfennatrtó társulás intézményeiben” című kdop-5.2.2/A-09-2009-0002 azonosító számú pályázati program
2011. november 24.
A támogatási forrás a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ Balatonalmádi, Balatonfűzfő,
Szentkirályszabadja és Felsőörs településeken működő
szociális- és gyermekjóléti szolgáltatási helyszínek teljes
infrastrukturális megújulását lehetővé teszi.
A projekt nyitórendezvényére a program gesztortelepülésén, Balatonalmádiban 2011. december 8-án, 15.00.órai
kezdettel a Pannónia Kulturális Központban került sor.
A Balatonalmádi Szociális-és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2006. decemberi 20-i megalakulásától azt a
célt tűzte ki, hogy a szolgáltatásokat korszerű, ügyfélbarát
környezetben alakítsa ki és biztosítsa a lakosai számára.
Ez cél vezérelte Balatonalmádi Város Önkormányzatát, mint a
projekt gesztortelepülését, amikor együttműködve a társulásban közreműködő másik három településsel, Balatonfűzfővel,
Szentkirályszabadjával és Felsőörssel pályázatot nyújtott be
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív Program „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című, KDOP-20095.2.2/A kódszámú pályázat keretében „A szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások komplex fejlesztése a Balatonalmádi intézményfenntartó társulás intézményeiben” címmel.
A program teljes költségvetése 152.054.595,- Ft, amelyhez a
települések 136.195.300,- Ft vissza nem térítendő európai

uniós támogatást kaptak. A támogatást az önkormányzatok
15.859.295,- Ft saját erővel egészítik ki.
A
projekt
megvalósítása
során
Balatonalmádiban,
Balatonfűzfőn és Felsőörsön egy-egy funkciót vesztett épület átalakításával biztosítjuk a helyszínek korszerűsítését, míg
Szentkirályszabadján a jelenlegi szakmai helyszín megújulását
teszi lehetővé a támogatási forrás. A tervezésekor különös figyelmet fordítottunk arra, hogy az épületek a korszerű szakmai
megoldásokon túl illeszkedjenek a meglévő épített környezethez, a tájhoz, valamint energiatakarékos működést biztosítsanak, és ezáltal hozzájáruljanak a fenntartható fejlődéshez. A
projekt megvalósulásával minden szakmai előírásnak megfelelő, modern szolgáltató helyszínek jönnek létre, lehetővé téve
azt, hogy valamennyi szociális és gyermekjóléti szolgáltatás az
adott településeken egy helyszínen szerveződjék.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Balatonalmádi Város Önkormányzata
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
E-mail:pmhivatal@balatonalmadi.hu
www.balatonalmadi.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

I R O D A L M I PÁ LYÁ Z AT
A Lovas Egyesület az Alsóörsi-, Felsőörsi-, Lovasi- és Paloznaki- Önkormányzatokkal karöltve Vers-és Novellaíró pályázatot hirdet 16 éven
felüliek részére.
• A verseket maximum 1 A/4 oldal terjedelemben, kézzel, vagy géppel írva, a novellákat maximum 5 A/4 (10000 karakter) oldal terjedelemben, lehetőleg gépelve várjuk.
• Témák: a természet, az állatok (kiemelten lóval kapcsolatos témák),
a haza, az ember szeretete lírában, vagy prózában megfogalmazva.
• Friss vagy az eddig asztalfióknak írt művekkel is pályázhatnak!
• A verseket, novellákat lezárt, jeligével ellátott borítékban 2012. május 31-ig szíveskedjenek postán vagy személyesen eljuttatni a Lovas
Egyesület Lovas címére: 8228 Lovas, Öreghegyi u. 2.
• A borítékra írják rá, hogy „Vers- és novellaíró pályázat”. A
pályaműhöz mellékeljenek egy kisebb, lezárt borítékot is, mely az
alábbi adatokat tartalmazza: jelige, név, születési dátum, lakcím, telefonszám.

• Kérjük, hogy egy boríték csak egy művet tartalmazzon!
• A művek elbírálása szakértő zsűri közreműködésével történik.
Az eredményhirdetésre 2012. július 8-án (vasárnap)
17 órakor a Falunapok keretében Lovason kerül sor.
A legjobb vers és a legjobb novella írója pénzjutalomban részesül, műveiket a községek honlapján és újságjaikban közzétesszük. A legjobb lóval kapcsolatos műnek Csontó Zoltán a Lovas Élet magazin kiadója különdíjat ajánlott fel.
Minden beadott pályaművet megőrzünk a négy község helyismereti
gyűjteményeiben.
Műveiket a Felhívás megjelenésétől a megadott határidőig azonnal
küldhetik!
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Báloztunk
Január 21-én, szombaton újévi köszöntő és polgári bál volt a Malomvölgyi Oktatási és Szabadidő Központban. Hol van
már a régi, romos úttörőtábor? S valóban,
a bál meghívottjai megcsodálhatták a nyáron átadott épületegyüttes gondosan felújított központi nagytermét, amely több, mint
100 ember befogadására alkalmas. Kiváló
akusztikájával egy bál megszervezésére ideális helyszín. A rendezvényt a helyi Kereszténydemokrata Néppárt szervezte, s ahogy
a polgármesteri köszöntőből megtudtuk,
a cél az volt, hogy mindazokat meghívják
a bálba, akik az elmúlt évben sokat tettek
Felsőörsért. A sok önkéntes munka mind
hozzájárult a falu épüléséhez, szépüléséhez.
Az est védnökei Bóka István, Pálffy István és Szedlák Attila országgyűlési képviselők voltak. Ünnepi beszédében Bóka István Balatonfüred polgármestere a cselekvő polgár fontosságát hangsúlyozta, aki közösségépítő munkájával nem vár másra, hanem megteszi mindazt, ami erejéből telik.
A köszöntők után vacsora következett,
mely alatt igényes és színvonalas muzsika
csendült fel Pingiczer Szilárd jóvoltából. A
zongoravirtuóz a csodálatos hangú zongorán járatott először, majd szintetizátoron
szolgáltatta a talpalávalót.
Szemétségek
Felsőörsön gyakran nagy erejű szél sü-

Jártamban

vít végig, elsodorva magával mindent, ami
mozgatható, szállítható, fújható. Az északi szél „kedvenc” végállomása a bárókerti földek, ahol rendszeresen újabb s újabb
nylonzacskók, flakonok, papírok és egyéb
szemetek akadnak fent a bokrokon, a bozó-

Egy kis vasárnapi szemétszedés a Bárókertben
tosban, a fákon. Nem szép látvány. Kutyasétáltatás közben felismerni véljük szomszédjaink elfújt tárgyait, amelyek nem kerültek időben a helyükre (konténerbe, szemetesbe), hanem új lakóhelyet keresve engednek a szél nyomásának, s elvándorolnak a kertekből. Néha magát a telektulajdonost sem zavarta, hogy szemetes a földje, s azt ügyesen – mint aki jól végezte dolgát – beszántatta a földjébe. Márcsak arra
lennék kíváncsi, jó volt-e a termés a tejfölös flakondarabkák mellett…

Kedves Olvasók!
Tizenegy cikk íródott az elmúlt
időkben Jártamban… cím alatt az újságban. Ennyiszer írtam koncertekről,
estekről, programokról, eseményekről,
megmozdulásokról, számomra tetsző, vagy nem tetsző dolgokról. Célom
az volt, hogy csokorba szedve hírt adjak kicsiny falunk kulturális, közösségi életéről, egyházi, világi programjairól, megmozdulásokról, hogy aki nem
tudja, vagy nem hiszi, az értesüljön
arról, hogy igenis van élet Felsőörsön,
s ezt az életet mindannyian alakítjuk. Most sokasodó anyai teendőim
miatt egy időre leteszem a klaviatúrát, remélve, hogy később ismét írhatok Önöknek kultúráról, programokról, vagy olykor-olykor környezetünkről. Ezúton szeretném megköszönni
Máthé Tamásnak a folyamatos korrektúrát. Köszönöm, hogy olvasták
cikkeimet, remélem munkám mindannyiunk hasznára, örömére vált!
P. Ancsa

Magyar Kultúra Napja 2012. január 29.

A Magyar Kultúra Napja tiszteletére
Kerpel Péter műveiből kiállítás nyílt 2012. január 18-án a Civilházban a Felsőörsért Közalapítvány szervezésében.
A Pápai Református Kollégium Gimnáziumának művésztanára – 1961. március 26-án Várpalotán született. A Debreceni
Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett biológia-földrajz szakon tanári diplomát, majd a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen kitüntetéses rajztanár másoddiplomát A Pápai Református Kollégium Gimnáziumában 1994 szeptemberétől
biológia-földrajz-rajz szakos tanárként dolgozik .
Akvarell, grafika és fotó kiállításának címe
„Vissza a gyökerekhez”.
A kiállított képekről és Kerpel Péterről
Gáty István gyermekgyógyász főorvos beszélt. A rendezvényünknek ünnepi hangulatot adott Veresné Petrőcz Mária énekművész, karnagy ének előadása.
A kiállítás címének megfogalmazás arra
utal, hogy gyermekkorát Felsőörsön nagyapjánál – Gáty Ferenc Nagytiszteletes református lelkésznél töltötte. A műveiben tükröződik vallásos neveltetése, Felsőörs iránti sze-

retete, továbbá utazásainak, kirándulásainak
élménye.
– Mindenhol keresem a lehetőséget a különleges látószögből készíthető felvételekhez. A grafikák vegyes technikával készültek, vagyis a színes papíron tust, krétát és ceruzát is használtam. Igazából a grafika áll
hozzám a legközelebb, ám az általam alkalmazott technika nagyon munka- és időigényes, szabadidő pedig szinte nincs. A festés
más dimenziókat nyit meg számomra, ráadásul a grafikánál sok szempontból gyorsabban lehet vele dolgozni, a fényképezést
pedig játékos kalandként élem meg – nyilatkozta Kerpel Péter.
„Nagyszerű kihívást jelentett egy hatalmas díszes kovácsoltvas fűtő és világító csillár megálmodása a Pápai Református Templomba, amely jelenleg is szolgálja a gyülekezetet. Hasonlóan izgalmas feladat volt az új
Gyülekezeti Ház díszterme, ólomüveg ablakainak megtervezése. Felemelő érzés a Pápai Alsóvárosi Temetőben őrt álló harangláb
megszületése, melynek előkészítését szintén
rám bízták.” (Kerpel Péter)
A kiállítás megrendezésében segítségemre
voltak: Nagy Istvánné, Tünde - a tulajdonuk-

ban lévő festményt kölcsönadta, - Pálffi Bea,
Angyal István, Angyal Lászlóné, Fidlerné
R. Anna, Kozma Józsefné, Nagy Béláné,
Nézics Józsefné, Nyirőné Németh Marianna, Pleszinger Józsefné, Szabó Pálné, Tislér
Gyuláné, Varga Lászlóné, Varga László.
A kiállítást támogatta Felsőörs Önkormányzata.
Tislér Anikó
Felsőörsért Közalapítvány
titkára
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Hírmondó
Értesítjük Balatonalmádi és a kistérség lakosságát, hogy
a Balatonalmádi, Baross u. 32., Baross u. 44. sz. és a Rákóczi u. 43. sz. alatti
orvosi rendelőkben a rendelések megszűntek.
Az alábbi egészségügyi ellátások a
Balatonalmádi Petőfi S.u. 2- 4 sz. alatti új Egészségügyi Központban vehetők igénybe.

„A” épület
Földszint:
Fogadótér - regisztráció
I. háziorvosi körzet
II. háziorvosi körzet
IV. háziorvosi körzet
Központi ügyelet
I. emelet:
Ideggyógyászat
Pszichiátria
– gondozás
– pszichológusi
gondozás
Ultrahang diagnosztika
Röntgen diagnosztika
Laboratórium
– vérvételi idő
– leletkiadás
és időpont kérés:
II. emelet:
Belgyógyászat
Fül-orr-gégészet
Reumatológia
Fiziotherápia

„B” épület
Földszint:
I. Gyermekorvosi körzet
Gyermekgyógyászati
szakellátás
I. Védőnői szolgálat
Csecsemő, gyerm., ifj.
tanácsadás
Tanácsadás nők,
várandós anyák r.
I. emelet:
Nőgyógyászat
Sebészet
II. emelet:
Bőrgyógyászat
gondozás
Szemészet
I. Fogászati körzet

Telefon:
88/körzet
599-900
599-910
599-912
599-914
412-104
599-924
599-922

599-926
599-928
599-930

599-932
599-934
599-936
599-938

Telefon:
599-916

H
7.00 - 19.00
12.00 - 16.00
8.00 -12.00
13.00 - 18.00
16.00 - 08.00
H

K
7.00 - 19.00
9.00 - 13.00
13.00 - 17.00
8.00 - 13.00
16.00 - 08.00

Rendelési idő
Sz
7.00 - 19.00
13.00 - 17.00
8.00 - 12.00
13.00 - 16.00
16.00 - 08. 00

12.00 - 13.00
13.00 - 19.00
8.00-11.00

15.00 - 16.00
16.00 -18.00
8.00-11.00

7.30 - 9.30
8.30 - 14 30
14.30 -17.30

7.30 - 8.30
8.30 - 14.00
14.00 -17.00

7.00 - 15.00
7.00 - 9.00
10.00 - 12.00

14.00 - 17.00
8.00 - 12.00
7.00 - 15.00
7.00 - 9.00
10.00 - 12.00

8.00 - 12.00
7.00 - 15.00
7.00 - 9.00
10.00 - 12.00

14.00 - 17.00
8.00 - 12.00
7.00 - 15.00
7.00 - 9.00
10.00 - 12.00

7.00 - 15.00
7.00 - 9.00
10.00 - 12.00

H
8.00 - 11.00

14.00 -15.00
K
7.00 - 13.00
14.00 - 17.00
8.00 -16.00

K
9.00 - 12.00
13.00 - 15.00

14.00 -15.00
Sz
7.00 - 14.00
8.00 - 11.00

Rendelési idő
Sz
8.00 - 10.00

Cs

P
7.00 - 19.00
11.00 - 15.00
8.00 - 12.00
13.00 -16.00
16.00 – hétfő
08.00-ig
P

K
13.00 - 19.00
7.30 - 8.30
8.30 - 14.00
14.00-17.00

14.00 -15.00
H
11.00 - 17.00
14.00 - 17.00

Sz

Cs
7.00 - 19.00
9-00 - 13.00
12.00 - 16.00
8.00 - 13.00
16.00 - 08.00

14.00 -15.00
Cs
14.00 - 17.00
8.00 - 16.00

Cs
14.00 - 17.00

599-918

14.00 - 15.00
P
7.00 - 13.00
14.00 - 17.00

P
8.00 - 10.00
16.00 - 19.00

599-917
10.00 - 12.00
8.00 - 10.00
H
599-940

K
14.00 - 20.30

Sz
14.30 - 21.00

599-942
H
599-944

14.00 - 19.00
K
8.00 - 14.00

Sz
8.00 -14.00

599-946
599-947

12.00 - 18.00
13.00 - 19.00
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7.00 - 13.00
7.00 - 13.00

Cs

Cs
12.00 - 18.00
12.00 - 18.00
13.00 - 19.00

P
8.00 - 14.00
14.00 - 20.00
12.00 - 17.00
P
12.00 - 18.00
7.00 - 13.00

8.00 - 14.00
7.00 - 13.00
7.00 - 13.00

Kiadja: Felsőörsért Közalapítvány a Felsőörsi Önkormányzat támogatásával. Szerkeszti a
Humán Bizottság. Lapszerkesztő: Plell Olga közösségszervező. Nyomdai kivitelezés: Viza
Kft. www.vizastudio.hu A fejlécben szereplő templom grafikáját készítette: Németh Gábor
tudósítások,
információk, események
közölhetők.
Árpád. Készült 600 példányban.
példányban. Hírek,
Hirdetésfelvétel
a közösségszervezőnél
a polgármesteri
Hirdetésfelvétel
a közösségszervezőnél
a polgármesteri
mindenahóhivatalban.
Lapzárta:
minden hónap 20-án.
A megjelent hivatalban.
cikkek nem Lapzárta:
mindig egyeznek
kinap véleményével
20-án. A megjelent cikkek nem feltétlenül egyeznek a kiadó véleményével
adó

