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Rendezvény:
2010. szeptember 18-án szüreti mulatság Felsőörsön
„Derűre borút a lakodalomban” - tréfás történetek, bordalok, versek, lakodalmi szokások.

Gólyahír
Megérkeztem kedves Felsőörsiek!
Görög Diána a nevem, kicsit megkésve,
augusztus 3-án születtem, és a Fenyves utcába
beköltöztem. Anyukám Katalin, apukám
Gábor és a bátyám Dániel már nagyon vártak,
de én az új aszfaltút elkészültét kivártam.
Már nagyon várom, hogy a falu
apraját, nagyját megismerhessem.
A Felsőörsi Hírmondó szerkesztősége
nevében szívből gratulálok!
Plell Olga

„Okos legyen, mézet egyen”
Termelői fajtamézek (akác, hárs, aranyvessző,
kökény, napraforgó, repce, és vegyes virágméz)
folyamatosan kapható az őstermelőtől.

Biró Zoltán 30/390 9239
Felsőörs, Csöpp út 10. szám alatt
720-as befőttes üvegeit
20Ft/db áron megvásárolom.

Dugulás elhárítás,
víz-és csatornaszerelés,
locsolómérők beszerelése,
teljeskörű ügyintézés.
Nagy József Felsőörs.
Telefon:
06-20/233-9280
06-20/356-6079

Családi házak
takarítását
vállalom.
Tel.: 06-20/2046-012

www.balatonet.hu
Elindult a Balaton-part első kereskedelmi portálja! Ingyenes regisztráció!
Csere-bere, aukció. Üzleteknek, cégeknek, vállalkozóknak egyedi ajánlatok!
Érdeklődni a 06/70/255-8438-as telefonszámon lehet Schuszter Zsoltnál.
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Felsőörsért Közalapítvány
és az Önkormányzat kézimunka kiállítást szervez.
Szeretnénk bemutatni, hogy a
kézimunkázás nem a múlté. A
gyári tömegcikk helyett ismét
előtérbe kerülnek a természetes
anyagból kézzel készült egyedi
munkák.
A kiállításra legfeljebb 5 db kézimunkával lehet nevezni.
Pályázni lehet a következő kategóriában:
gobelin,
tűgobelin,
gyöngygobelin,
gyöngyfűzés,
keresztszemes kézimunka,
hímzett terítő,
kötött és horgolt modellek,
gyermekalkotások.
A pályázatokat zsűrizzük és a legjobbakat díjazzuk.
A pályamunkák leadása:
2010. szeptember 30.
A leadás helyszíne: Polgármesteri Hivatal és Könyvtár.
A kiállítás helye a Civil ház.
Ünnepélyes megnyitó október
8-án. A Pályamunkák visszaadása: 2010. október 20-tól.
Szeretettel várjuk jelentkezésüket.
Tislér Anikó- Felsőörsért Közalapítvány titkára.
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www.felsoors.hu

Kiadja : Felsőörsért Közalapítvány. Szerkeszti a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság. Lapszerkesztő: Plell Olga közösségszervező.
Tördelés: Hordós Csaba, Faber Stúdió. Nyomdai kivitelezés: Veszprémi Nyomda Zrt. 8200 Veszprém, Őrház u. 38.
Készült 500 példányban. Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők.
Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a Polgármesteri Hivatalban. Hirdetési díjak : 5 szó + elérhetőség 200.- Ft, 6 x 9 cm-es terjedelem 1000.- Ft.
Lapzárta: minden páratlan hónap 20-án.
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Felsőörsi

Kézimunka
kiállítás
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IV. évfolyam 4. szám 2010. 07.

A Felsőörsért Közalapítvány kiadványa

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület 2006-2010. között végzett munkájáról

TARTALOM:
Beszámoló ..............................1-2
A testületi ülésekről;
Önkormányzati választások ......3
Jelentés ....................................4-5

• A 2006. október 01-én megválasztott
Képviselő-testület 82.382.000,-Ft tartalékkal vette át a község irányítását az
előző önkormányzattól.
• A 2010. évi áprilisi adatok szerint az
önkormányzat 102.377.000,-Ft tartalékkal rendelkezett.
A Képviselő-testület gazdasági és ciklusprogram alapján végezte munkáját.

A község fejlesztése érdekében
tett intézkedések összefoglalása:
ÓVODA
33 millió Ft-ból (29,3 m Ft pályázat,
3,7 mFt önrész) megújult és kibővült a
Miske Óvoda. A földszinti önkormányzati lakásból és a lépcsőházból új
csoportszoba, mozgássérült mosdó, WCk és előtér lett kialakítva. A korábbi kisebb csoportszobából tornaszoba lett. A
beruházás során teljes akadálymentesítés, nyílászárócsere és energiatakarékos
világítás valósult meg. Az infokommunikációs fejlesztés következtében fogyatékkal élő gyermekek is beiratkozhatnak az óvodába.
A fejlesztés során az óvoda parkjába új játékokat telepítettünk, és tornaszereket,
fejlesztő játékokat vásároltunk. A 4 év
folyamán folyamatosan bővítettük az
óvoda játék- és eszközállományát.
Saját forrásból az emeleti bérlakásban nevelői szobát alakítottunk ki, melynek
ablakai, padozata és bútorai is megújultak.

Rendőrségi hírek;

ISKOLA
A Malomvölgy Általános Iskola 2007ben a veszprémi Hriszto Botev Általános Iskola tagintézménye lett. A társulás
kölcsönös előnyökkel járt mindkét településre nézve.
Az állami támogatás az intézmény
fenntartásához nagyobb lett, s az 5.
osztályba lépő felsőörsi gyermekek automatikusan felvételt nyernek a Botev
Iskolába.
Létrehoztuk a 2. és 3. napközis csoportot,
iskolatitkárt alkalmaztunk, lehetővé
vált az angol és az informatika tanítása
is.
Az épület nyílászáróit és világítását az
energiatakarékosság jegyében kicseréltük.
Az iskola utcafronti régi kerítése helyett
újat építettünk, az autóbejáró kapuját
áthelyeztettük, új kerítés készült az udvar déli részén, helyet adva parkírozó
területnek is.
Gyalogjárdát alakítottunk ki, mellyel az
Úttörő utca és a Kertvég utca közt biztosítottuk az átjárást.
Az iskolaudvar északi részén aszfaltos pályát építettünk a tornaórák színvonalának emelése és a szabadidő hasznos
eltöltése céljából.
A gyermeklétszám emelkedése miatt 2
osztálytermet össze kellett nyitnunk.
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The God is so big ......................6
Falunapi eredmények ..................7
Hirdetések ..................................8

CIVILHÁZ
Az önkormányzat 2006/2007. év fordulóján megvásárolta a Szabadság tér 5.
számú épületet, az ún. Tislér-házat, s
egyben kialakította koncepcióját, a
község központi magjában létrehozandó kulturális, oktatási, sport centrumról. (A Rendezési Tervet módosította e koncepció szerint.)
E célból átépítette a Tislér-házat (14,3
mFt pályázati pénz felhasználásával), s
ezzel a civilszervezeteknek, kiállításoknak, ünnepélyeknek, s egy állandó helytörténeti kiállításnak válik színhelyévé.
Hogy nagyobb számú résztvevőt megmozgató eseményeknek is helyet tudjon biztosítani az ingatlan, megépül az
udvaron a nyitott szín kemencével (augusztusi kezdéssel).
A Tislér-ház udvarának déli része – méretei miatt – alkalmas közösségi épület
megépítésére, ezért ide terveztettünk egy
többcélú közösségi épületet, mely a kultúra- és a sport-célú igényeket is kielégítheti. 2009-ben pályázatot nyújtott
be az önkormányzat a terv megvalósítására, azonban forráshiány miatt nem
kapott támogatást.

2
A területen tereprendezést, vízelvezetést
végeztünk, és majd át lehet menni a faluközpontba a Kertvég utcából, amikor
felépül a nyitott szín. A ház melletti
kert rendezését összel társadalmi munkával oldjuk meg. Szeptember elején
felépül az új játszótér, amit az iskolaudvaron kiépült gyalogúton a Fenyves
és az Úttörő utcából is meg lehet közelíteni.
A Tislér-udvar és az iskolaudvar közötti
magánterületeken egy közpark kialakítása szerepel a tervekben. Ehhez azonban az önkormányzatnak meg kell
vásárolni a területeket.

BÁRÓKERT, KERTVÉG:
Az önkormányzat a lakossággal összefogva
építette ki a közműveket. A Kertvégben
így 4,5 lakótelke alakult ki a községnek, míg a Bárókertben egyet vásárolt
a Testület.
A Bárókertben az önkormányzat megépítette a közvilágítás alépítményét.

NAPPALI ELLÁTÁS:
A Képviselő-testület létrehozta az idősek
nappali ellátása és a házi segítségnyújtás
szolgálatot, melyek a Polgármesteri Hivatal földszinti termében kaptak helyet.
Mivel az idősek klubja lassan nem tudja
feladatait ellátni abban a helyiségben,
ahol megalakult, az önkormányzat pályázatot adott be az ún. Prevics-ház felújítására, melyre 20,4 millió Ft
pályázati támogatást ítéltek meg, a saját
erő 2,4 millió Ft. Már folyik a közbeszerzési eljárás előkészítése, a jövő évben
átköltözhet az idősek klubja a felújított
épületbe.

KULTÚRA:
A kultúra fejlesztése érdekében közösségszervező-könyvtárost alkalmaztunk, akinek feladata a kulturális programok
megszervezése és a könyvtár-teleház
működtetése, a civilszervezetekkel való
kapcsolat felügyelete, összehangolása és
a testvértelepülési kapcsolatok ápolásában való részvétel.
A könyvtárnak új helyet alakított ki az önkormányzat, s a társulás révén nagyságrendekkel nagyobb összeget tudunk
könyvbeszerzésre fordítani.
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Rendezvénynaptár készítésével határoztuk
meg kulturális programjainkat, integrálva a civilszervezetek programjait is.
Új rendezvényeket is rendeztünk, s azokat megtartottuk minden évben. Támogattuk a dalkör létrejöttét és
fellépéseit.

TURIZMUS:
A Balaton Riviéra Egyesület (majd Balaton Riviéra Turisztikai Desztinációs
Menedzsment) tagjaként a község és a
mikrotérség turizmusának fejlesztésében
aktívan részt vett az önkormányzat.
Bevezettük a Riviéra Kártyát, mellyel a
községben megszálló vendégek kedvezményekhez juthattak Alsóörs, Csopak
és Felsőörs területén. Utazási kiállításokon és kiadványokban népszerűsítettük Felsőörsöt.
Információs táblákkal igyekeztünk segíteni a vendégek tájékozódását, a testvértelepülési kapcsolatokkal közelebb
hozni községünk lakóihoz más népek
kultúráját, és segíteni a gazdaság területén az ismeretségek kialakulását.

CIVIL SZERVEZŐDÉSEK:
Önkormányzatunk erkölcsileg és anyagilag is támogatta a civil mozgalmakat,
működésükhöz, rendezvényeik megszervezéséhez támogatást nyújtott.
Ezáltal színesebbé vált községünk élete.

KÖZLEKEDÉS:
A Képviselő-testület a Fenyves utca I. szakaszán és a Kökény utcában útfelújítási
pályázattal felújíttatta az aszfaltburkolatot, míg a Fenyves utca II. szakaszán
aszfaltos út épült.
Külterületen lakossági és önkormányzati
összefogással megtörtént több útszakasz
leaszfaltozása.
Belterületen (pl. Bárókert, Kertvég utca)
útalapok és vízelvezető árkok épültek.
A Fő utcán – gondolva a kisgyermekes
családokra és a mozgáskorlátozottakra
– a járdákat akadálymentesítjük. Megkötöttük a szerződést a kivitelezővel,
augusztus végén, szeptember elején elkészül a munka.
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Engedélyeztetés alatt van 2 gyalogátkelőhely járdaszigettel és közvilágítással a
hatóságnál (Fő utca veszprémi vége, Almádi út), hogy a biztonságosabb közlekedés biztosítható legyen.

TELEPÜLÉSKÉP:
Igyekeztünk a településképet javítani
fásítással, virágosítással, új padok elhelyezésével. Vásároltunk fűkaszákat, fűnyíró traktort és seprőgépet. Munkát
adtunk munkanélkülieknek, hogy községünk rendezettségét növeljük.

PÁLYÁZATOK:
Folyamatosan készítette s adta be az önkormányzat a pályázatokat, melyek segítségével több beruházás elkészülhetett.
100 millió Ft körüli összeggel lett gazdagabb községünk pályázatok révén az elmúlt ciklusban.
Most is vannak beadott s még el nem bírált pályázataink, melyekkel - amenynyiben pozitívan döntenek – további
feladatok oldhatók meg (pl. Kishegyi
út leaszfaltozása a keresztig, Poccai-Főszőllőki út megépítése).
A Balaton Riviéra Egyesülettel és a KeletBalatoni Többcélú Társulással nyert pályázataink további 80 millió Ft körüli
összeget érnek el.
A gazdasági válság 2008. novembere óta
rányomta bélyegét az önkormányzati
működésre is.
Képviselő-testületünk takarékos, megfontolt, biztonságra törekvő gazdálkodással
azonban megőrizte működőképességét,
sőt növelte tartalékait.
Tevékenysége során súlypontozott a megoldandó feladatok elvégzésében, a pályázatok beadásában is.
Ezen elveket betartva, hitelfelvétel nélkül
tudta az adóﬁzetők pénzéből ellátni
közfeladatait.
Ezt a beszámolót – felvállalva, hogy a teljesség igénye nélkül készült – azért állítottam össze, hogy községünk
lakossága lássa az önkormányzat elmúlt
4 évben végzett munkájának irányát,
azok elveit.
Kenézné Berei Györgyi
polgármester

Borverseny 2010. július 24.
Felajánló

Borfajta

sor- Heszám lyezés

A 19. Felsőörsi Falunapokat
támogatták:

Alsóörs
Község Önkormányzata
Alsóörsi Strand
Sörény Ernő
olaszrizling, száraz, 2009
2
Angyal
Lászlóné
Rásky Nándor
poccai olaszrizling, száraz, 2008
3 2.
Avon Cosmetics Hungary Kft. – Sörény Zsuzsanna
Levendula Pince
cabernet savuignon, száraz, vörös 2008 4
Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület
Levendula Pince
kései szüretelésű Chardonay, száraz, 2009 5
Búzavirág Népdalkör
Csatári Plaszt Kft.
Levendula Pince
juhfark, száraz, 2008
6
Csóka Ferenc
Lisaház Borharapó, Jahn Halvorsen
szürkebarát, száraz, 2008
7
Dobos Attiláné
Lisaház Borharapó, Jahn Halvorsen
rosé, száraz, 2008
8
dr. Pudmer Erzsébet
FÉK Egyesület
Lisaház Borharapó, Jahn Halvorsen
zweigelt, vörös, száraz,2008
9
Felsőörsi Ifjúsági Közhasznú Sportegyesület
Gelléri Pince, Antal Gyula tulaj.
szürkebarát (késői), félédes, 2009
12 3.
Felsőörsi Polgárőr Közhasznú Egyesület
Gelléri Pince, Antal Gyula tulaj.
olaszrizling jégbor, édes,2009
13
Gelléri Pincészet-Antal Gyula tulajdonos
Gönczné Nyeste Ágnes
Gelléri Pince, Antal Gyula tulaj.
olaszrizling, száraz, 2009
14
Hajdu Ágnes
Gelléri Pince, Antal Gyula tulaj.
chardonnay, száraz, 2008
15
Herbely József
Simon Pince Csárda, Alsóörs
kékfrankos-zweigelt cuvie, vörös, száraz 2009 16
Jahn Halvorsen
Simon Pince Csárda, Alsóörs
ottonel muskotály, fehér, félédes, 2009 17
Jakab Ernő
Kalmár
Lajos
Pohl József
olaszrizling, száraz, 2009
10
Kaszás Zoltánné
Pohl József
cserszegi fűszeres, félédes, 2009
11
Kenézné Berei Györgyi
Tóth Balázs
szürkebarát, 2009
18
Könyvtár – Felsőörs
Kránicz Ágota
Tóth Balázs
cabernet savuignon, rozé, 2009
19 1.
Levendula Pince
Nagyné Angyal Erzsébet
FŐZŐVERSENY EREDMÉNYEK
OTP Bank
Pannónia Könyvtár, Balatonalmádi
Pohl József
Rásky Nándor
1.Polgármesteri Hivatal
Református Egyházközség
sor- helyezés
Név
Sára Hollósy
2.Csatári László
szám
Simon
Pince
Csárda,
Alsóörs
Kránicz Ágota
5.
3.Kocsor Kálmán
Sörény
Ernő
Nagyné Angyal Erzsébet 10.
1
Szendrey Ernő
Angyal Lászlóné
6.
különSzilágyi Márk
Tislér Gyuláné
8.
díj
Tamás Gergely
dr. Pudmer Erzsébet
11.
Tislér Gyuláné
Gönczné Nyeste Ágnes
7.
3
Tislér Péter
Kenézné Berei Györgyi
1.
Tóth Balázs
Kaszás Zoltánné
3.
Tuvic
Gabriella
Szilágyi Márk
2.
Viola
Presszó
Szendrey Ernő
4.
Orbán János
Wesselényi
Strand
–
Balatonalmádi
Dobos Attiláné
9.
2
Segítők:
További információ a www.felsoors.hu honlapunkon!
Polgármesteri Hivatal dolgozói, képviselők,
Kenéz Áron, Angyal Veronika, Vaczkó Fanni,
Hajdu Szabina, Nagy István, Radnai Róbert,
Miske Óvoda dolgozói, Mórocza Zsigmond,
Tisztelettel köszönetet mondunk mindazoknak, akik Ervin ﬁunk
Kozmáné Angyal Zsuzsanna, Tomkó Judit
EMLÉK-TORNA játékát megszervezték, a játékban részt vettek és szurkoltak.
és sokan mások.
Rásky család
Köszönjük!
Herbely József

Marhapörkölt

fehér burgundi, félszáraz,2009
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„Hamuban sült pogácsa”
Pogácsaverseny
2010. július 23.

Különdíj
a Jókai bableves
kategóriában:

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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3
A TESTÜLETI ÜLÉSEKEN TÖRTÉNT

Köszönet

Köszönetet mondok mindenkinek, akik feleségemet, Keöves Erzsébetet utolsó
útjára elkísérték, és az Ő súlyos betegsége alatt nekem segítséget nyújtottak.
Tibor Tamás

Rendőrségi hírek
EMLÉKEZTÜNK, EMLÉKEZÜNK…
Csendes a Kapitányság. Beszédesen csendes. Mély fájdalom úszik a levegőben.
Augusztus 4-én alig éjfél után szolgálatteljesítés közben halálos lövést
kapott egy kollégánk Alsóőrsön. A vele szolgálatban lévő szakközépiskolai hallgató tapasztalt rendőröket is felülmúló lélekjelenléttel intézkedett,
értesítette az ügyeletet és segítséget kért. A perceken belül odaérkező kollégák és a mentők sem tudtak már segíteni rajta és az igazoltatás alá vont
gépkocsi 21 éves ﬁatal utasán. Őt is elérte a halálos sorozat.
Gyász borult az épületre, gyász van a kollégák szívében, gyászol Balatonalmádi lakossága.
Janiban egy olyan kollégát vesztettünk el, akire méltán büszkék lehetünk. Hét éves rendőri szolgálat tapasztalatával, kiemelkedő szakmai tudással, emberi hozzáállással végezte példamutató munkáját. Soha nem
zúgolódott a rábízott feladat ellen, minden segítséget megadott a kollégáknak, mindig jókedvű és mosolygós volt. Csendes, halk szavú, határozott
embernek ismerhettük meg, aki udvarias, tiszteletteljes viselkedésével mutatott jó példát. Élete egy nagy álma valósult meg azzal, hogy néhány hete
motoros baleseti helyszínelő járőr lett belőle. A civil életben is kiváló motoros nagy lelkesedéssel indult szolgálatba naponta.
Amikor a helyszínelés befejezése után elhelyeztük az első szál virágot és
gyertyát a tragédia helyszínén, azonnal megfogalmazódott a gondolat,
emlékezzünk együtt.
5-én este a Kapitányság előtt felállt, motoros járőrök által vezetett gépkocsisorral vonultunk át Alsóörsre a helyszínre. A szolgálati járművek kék
villogóval, a civil autók vészvillogóval, csendesen. A kanyargó úton kígyózó fénysor szívszorító látvány volt. A megérkezéskor az egyenruhás és
feketét viselő kollégák felsorakozása körré egészítette ki a már összegyűlt
helybeli lakosok sorfalát. És ehhez háttárként szolgáltak a kék fények.
Néhány perces főhajtás után minden oldalról megindul a tisztelgők
sora, a virágok és meggyújtott gyertyák, mécsesek elhelyezése a két áldozat fényképe körül. Utolsóként a „kis csapat” a Közlekedésrendészeti alosztály állománya sorakozott fel, és a „vigyázz, tisztelegj!” szavak
elhangzása után néhány perces teljes csenddel adóztunk az áldozatok emlékének.
Egy férﬁ fátyolos hangon elénekelte a himnuszt. Hosszú percekig álltunk még a mécses-tenger körül.
Amikor elindultunk az autók felé, megszólalt egy sziréna megtörve a
csendet, amit sorra követett a többi, a motoroké, a szolgálati gépkocsiké
és a tűzoltóké is. Egyszerre vibrálni kezdett a levegő, szinte kiszakadt a
szívdobbanás a mellkasunkból, és bepárásodott a legkeményebb kollégák
szeme is.
Így emlékeztünk mi, nemcsak a balatonalmádi rendőrök, hanem minden résztvevő a szolgálatban elhunyt kollégánk emléke előtt.
És csak ez számít, a többi szóra sem érdemes. Mi tudjuk!
Stanka Mária r. őrgy.
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God is so big!
gy kezdődött az egyik vidám ének, amit az
angol nyelvi napközis táborban tanultak a
gyerekek július 19-23 között, a nagy hőségben az iskola épületének oltalmában. A helyi református gyülekezet fogott össze az Onézimusz
Alapítvánnyal, akik erre az 5 napra amerikai és
ausztrál önkénteseket küldtek hozzánk angol
nyelvet tanítani, ill. az angol nyelven keresztül
alapvető keresztyén értékeket és üzeneteket átadni.
A gyerekek minden reggel énekeket tanultak, és
megismertek egy bibliai történetet, amit a nap folyamán később dramatizáltak, feldolgoztak. Délelőttönként két nyelvi órán vett részt a 40 gyermek – korcsoportokban. A délutánokat sokszínű
programok jellemezték. Vendégünk volt a Bran
zenekar, akik ír zenét játszottak, elmentünk
Csontó Zoltánék farmjára, ahol csodálatos western lovas bemutatóban volt részünk. Suzanne,
az egyik amerikai önkéntes tanár, aki egyúttal baseball edző is, egyik délután a baseball rejtelmeibe
vezette be a gyerekeket. Voltak kézműves foglalkozásaink Kovácsné Miskey Tünde és Simon
Gábor vezetésével, rendeztünk akadályversenyt
és játékdélutánt. Egy alkalommal Csernus Ilona
az alapítvány munkatársa vetített képes beszámolót tartott a Logos és Hope hajókon tett több éves
missziói útjáról. Marguerite, egy nagyon kedves ausztrál tanárnő pedig csodálatos hangjával
rendszeresen a country zene világába varázsolt
minket.
A gyermekek visszajelzéseit látva azt gondolom,
hogy egy nagyon tartalmas, intenzív hetet tölthettünk együtt, ahol mindenki gazdagodott.
Nemcsak nyelvi ismeretekben, hanem szeretben
is! Hála legyen az Úristennek ezért a táborért!
Kántorné Pólus Ibolya ref. lelkész

Í

A május 6-i ülés óta 2 soros és 2 rendkívüli ülést tartott a Képviselő-testület, melyeken a
következő döntések születtek:
A Képviselő-testület beruházások kivitelezőitől és megvalósításuk költségeiről döntött. Ezek
pedig a következők:
– Civilház udvarán NYITOTT SZÍN építése,
9. 645.000.- Ft
– Civilház udvar déli területének rendezése (bozótirtás, tereprendezés,
talajvíz elvezetése, ároképítés, murvás út kialakítása),
1. 406.000.- Ft
– Civilház udvar déli részén játszótér építése,
2. 728.000.- Ft
– Úttörő utca - Kertvég utca között gyalogút, kerítés,
iskolában parkoló kialakítása, kapu áthelyezése,
2. 730.000.- Ft
– Fenyves utca II. szakaszának aszfaltozása,
7. 882.000.- Ft
– Iskolaudvaron aszfaltos pálya építése,
4. 518.000.- Ft
– aszfaltos pálya – iskolaudvar összekötése murvás úttal,
150.000.- Ft
– Fő utcai járdák akadálymentesítése,
2. 626.000.- Ft
– Fenyves utca II. szakasz északi részén 40 cm-es kpe-cső elhelyezése csapadékvíz és talajvíz elvezetésére.
– Civilház udvarának parkosítása társadalmi munkával történjen (nyitott szín megépítése után).
– Lovas–Felsőörs közötti út megépítése,
Vis Major keret önrészének segítségével, Lovas községgel közösen,
280.000.- Ft
– Vadrózsa utca aszfaltozása lakossági összefogással, amennyiben hajlandóak az önkormányzattal ﬁnanszírozni azt.
– 5 db külterületi információs tábla elhelyezése a külterületi településrészeken.
– Az aszfaltozási munkálatok műszaki előkészítésére, bonyolítására,
ellenőrzésére a VeszprémBer Zrt. ajánlatát fogadta el a Képviselő-testület.
– Az Iskola és Civilház beruházói munkálatainak előkészítésére, bonyolítására
Kántor Miklóst kérte fel az Önkormányzat.
– A Csendvilla utca csapadékvíz-elvezetésének kiviteli tervét megrendelték a Képviselők.
– A Helyi Választási Bizottság Tagjait megválasztotta a Képviselő-testület,
így Eckert Anikót, Rásky Imrénét, Zalkai Bélát.
Vass Ferencné és Kocsis András a HVB póttagjai lettek.
Döntés született arról is, hogy az iskolában 3. napközis csoport indulhat, s ennek költségeit biztosítja a Testület.
Több 2009 évi tevékenységről szóló beszámolót is véleményeztek a Képviselők, így az
Óvodavezetőjét, az Iskolavezetőjét, a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központét, az
Önkormányzat gyermekvédelmi feladatairól a jegyzőét, a Bendola Bt-ét a családgondozásról és gyermekjóléti feladatok ellátásról, a Tanyagondnoki szolgálatét.
Az öregﬁúk Szendrey Kupa és jubileumi rendezvényének 50.000 Ft-os, és egy szeptemberi
szüreti lakodalmas program támogatásáról is döntöttek a Képviselők.
250.000 Ft-ért 2 db sátor vásárlása is lehetővé vált, valamint az időjárás okozta károk
helyreállítására a Csalogány utcai árok és egyéb bel- és külterületi vízelvezető kitisztításával.
A Képviselő-testület támogatta, hogy ne ¼ évente, hanem havonta kelljen ﬁzetni a szemétdíjat.
Az Önkormányzat beszerzései lebonyolításának eljárási rendjéről szóló szabályzatot is elfogadta a Testület.
A FÉK Egyesület megkereste az Önkormányzatot, hogy készíttessen állapotfelmérést a
község vízelvezetési helyzetéről. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 2001-ben az egész
községre elkészítette a csapadékvíz-elvezetés terveit, ezen kívül rendelkezik a község vízkár-elhárítási és védekezési tervvel, nem készített állapotfelmérést.
Kiviteli tervet ellenben megrendelt a Csendvilla utcai csapadékvíz-elvezetés megoldására,
az említett tervet alapulvéve.
Kenézné Berei Györgyi
polgármester
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Választási
információs
szolgálatról
A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával
kapcsolatosan részletes tájékoztatást
a Polgármesteri Hivatalban (8227.
Felsőörs, Szabadság tér 2.) működő
Választási Iroda, illetőleg a Választási Információs Szolgálat munkatársai adnak hivatali munkaidőben:
- dr. Könczöl Gábor HVI vezető
telefon: 87/577-212
- Szőllős Zsoltné HVI tag
telefon: 87/577-211
- általános választási tudnivalók,
- szavazatszámláló bizottságokba
történő személyi delegálás
- jogorvoslat
- Pingiczerné Király Zsuzsanna
HVI tag
telefon: 87/577-217
- választói névjegyzék vezetése, törlés, felvétel,
- választási értesítő, ajánlószelvény
kézbesítésének elmaradása,
- igazolás kérése,
- lakcímnyilvántartás
A választással kapcsolatos további
információk a www.valasztas.hu,
ill. a község honlapján,
a www.felsoors.hu weboldalakon
olvashatók. Ez utóbbi weboldalon
illetve a Faluház hirdetőtábláján
olvasható valamennyi a választással kapcsolatos közlemény és a választási szervek határozatai.
dr. Könczöl Gábor
HVI vezető

Kedves Olvasó!
2010. szeptemberében az önkormányzati választások miatt
a Felsőörsi Hírmondó különszámában a képviselő-jelöltek
és a polgármester-jelöltek bemutatkozását olvashatják.
PLELL OLGA
szerkesztő
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JELENTÉS

HOSSZABB TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK, KÖVETELÉSEK:

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A § (4) bekezdés szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő
pénzügyi kötelezettségekről.

VAGYONI HELYZETRŐL
Felsőörs község Önkormányzat 2010. június 30-i állapot szerinti vagyonmérlege:
Eszközök
Szellemi termékek
Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok
Gépek, berendezések és felszerelések
Beruházások, felújítások
Tartós részesedés
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
Anyagok
Adósok
Pénztárak, csekkek és betétkönyvek
Költségvetési pénzforgalmi számlák
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások
Összesen

818 eFt
931 734 eFt
3 688 eFt
46 707 eFt
5 330 eFt
301 024 eFt
46 eFt
25 981eFt
255 eFt
127 909 eFt
3 452 eFt
1 446 944 eFt

FORRÁSOK
Saját tulajdonú eszközök tartós tőkéje
Saját tulajdonú eszközök tőkeváltozása
Költségvetési tartalék elszámolása
Költségvetési pénzmaradvány
Költségvetés passzív pénzügyi elszámolások
Összesen

14 730 eFt
1 295 966 eFt
124 418 eFt
5 681 eFt
6 149 eFt
1 446 944 eFt

PÉNZÜGYI HELYZETRŐL
Felsőörs község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési előirányzatai és annak teljesítése:
működési célú kiadások
146.297 eFt, melynek teljesítése
személyi juttatások
49.518 eFt, melynek teljesítése
munkaadókat terhelő járulékok
12.362 eFt, melynek teljesítése
dologi jellegű kiadás
48.350 eFt, melynek teljesítése
egyéb folyó kiadások
4.626 eFt, melynek teljesítése
ellátottak pénzbeni juttatása
13.733 eFt, melynek teljesítése
működési célú pénzeszköz átadás
17.708 eFt, melynek teljesítése
speciális támogatás
- eFt, melynek teljesítése
felhalmozási célú kiadások
86.522 eFt, melynek teljesítése
felújítási kiadások
25.381 eFt, melynek teljesítése
felhalmozási kiadások
59.447 eFt, melynek teljesítése
felhalmozási célú pénzeszköz átadás
1.694 eFt, melynek teljesítése
hitel törlesztés
— eFt, melynek teljesítése
általános tartalék
3.562 eFt, melynek teljesítése
működési tartalék
3.562 eFt, melynek teljesítése
fejlesztési tartalék
— eFt, melynek teljesítése
céltartalék
102.378 eFt, melynek teljesítése
működési céltartalék
— eFt, melynek teljesítése
felhalmozási céltartalék
102.378 eFt, melynek teljesítése
Az Önkormányzat költségvetési létszámkerete 24 fő.
Az önállóan működő és gazdálkodó Felsőörs községi Polgármesteri Hivatal létszámkerete 18 fő, ebből:
- polgármester
- köztisztviselők
- tanyagondnok
- közösségszervező- könyvtáros
- takarító
- településőr
- közfoglalkoztatottak
Miske Óvoda létszámkerete
Részletes adatok továbbiakban megtekinthetők a www.felsoors.hu honlapon a közérdekű adatok/gazdasági adatok pont alatt.
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71.527 eFt
25.638 eFt
6.326 eFt
22.025 eFt
1.909 eFt
7.429 eFt
8.200 eFt
— eFt
35.325 eFt
156 eFt
35.169 eFt
0 eFt
0 eFt
0 eFt
0 eFt
0 eFt
0 eFt
0 eFt
0 eFt

1 fő
7 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
6 fő
6 fő

Oktatás, nevelés területén:

Szociális ellátás területén

– A Képviselő-testületnek a Többcélú Társulás megalakulásával döntést
kellett hoznia a Malomvölgy Iskola további működésével kapcsolatban.
A gyermeklétszám nem érte el a rendeletben előírtakat, a normatív támogatás igénylésének feltétele a társulásban való részvétel volt. A Kistérségen belül fölmerült az Alsóörssel, Balatonalmádival való társulás
lehetősége. Alsóörssel nem lehetett összefogni, mert a 2 iskola gyermeklétszáma sem érte volna el a törvényi előírást, Balatonalmádival viszont
nem volt ésszerű társulni, mert a szülői, nevelőtestületi egyeztetésen, fórumon egyértelművé vált, hogy mindenki a Hriszto Botev Általános Iskolával való kapcsolatot támogatta. Itt nem voltak létszámgondok, s a
társulás mindkét településnek előnyös volt. A társulási szerződés 2007.
augusztus 1-jétől határozatlan időre szól.
– Az önkormányzat a saját költségvetése terhére biztosítja a tagiskolában
a 2. és 3. napközis csoport költségét. A 3. napközis csoportban 2010/2011
tanévben 1fő pályakezdő, gyógypedagógiai végzettségű F1 kategóriába sorolt tanító bér és járulékaihoz a hozzájárulás havi 170.850 Ft.
– A Malomvölgy Tagiskolában az önkormányzat kicseréltette a földszinti
épületrész nyílászáróit és korszerűsítette a világítást, melyet 2008.09.012016.08.31. közötti időszakban ﬁzeti ki. A nyílászáró csere: 63.438,Ft+ÁFA/hó, világítás: 19.667,-Ft+ÁFA/hó. Az összegek a KSH fogyasztói
árindex mértékével változnak.
– Az iskolaudvaron kialakítandó gyalogút megépítése kapcsán az érintett
ingatlan tulajdonosokkal megegyezés született a 64/34 és 100 hrsz-ú területek közötti kerítés áthelyezéséről, valamint 50 m2 területrész megvételéről 350 eFt összegben.
– Önkormányzatunk KDOP pályázat keretében „Épületkorszerűsítés és eszközfejlesztés a Miske Óvodában” című projekten 29.338 eFt-ot nyert és
használt fel. A pályázati támogatásból adódóan a funkciót az építménynek 2015. júniusig kell biztosítania.
– A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulásával 2 fő logopédus alkalmazására kötött az önkormányzat szerződést 2010.12.31.-ig, melynek IV.
negyedévi összege 25.892,-Ft.

– Többcélú Társuláshoz való csatlakozás révén vált kötelező feladattá (mert
a település létszámát tekintve – 2000 fő alatt: – nem kötelező feladat)
az idősek nappali ellátása és a házi segítségnyújtás. Intézményfenntartó
Társulás keretében működik 2007.03.01-től, határozatlan időre a Balatonalmádi Szociális Alapellátási Központ keretein belül. Önkormányzatunknak a csatlakozás anyagi kötelezettséggel ez idáig nem járt.
– Önkormányzatunk a Kistérség több településével összefogva Balatonalmádi gesztorsásával pályázatot adott be a Batthyány tér 5/1 ingatlan átépítésére, felújítására szociális alapfeladatok ellátása céljából. Ebbe az
épületbe fog költözni az Idősek nappali ellátása, gyermekjóléti, családsegítő szolgálat. A pályázaton 20.422 eFt-ot nyert az önkormányzat, melyhez 2.378 eFt önrészt biztosít.
– 2007.09.01-től közbeszerzési eljárás lefolytatása után az óvodai, iskolai
és szociális étkeztetést a Bakony Gaszt Zrt. látja el határozatlan időre.
– Felsőörs község Önkormányzat ebben az évben is csatlakozott a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogramhoz.

Közművelődés és turisztika területén:
– Önkormányzatunk a 2006. évben megvásárolta a Szabadság tér 5. szám
alatti ingatlant, melyet felújított és átépített 14.309 eFt pályázati támogatással Civilház és helytörténeti bemutatóhellyé. A pályázati támogatásból adódóan ezt a funkciót az építménynek 2014. májusig kell
biztosítania.
– Az önkormányzat a Civilház fejlesztése érdekében döntött arról, hogy
nyitott színt építtet. A kivitelezésre a Gombos Építőipari Kft-vel kötött
szerződést. A kivitelezés 9.643.285,- Ft lesz. A munkálatok augusztus
23-án kezdődnek és október 31-ig fejeződnek be.
– Az önkormányzat a kulturális programok megszervezésére a civil szervezetekkel, a testvértelepülésekkel való kapcsolattartásra és a könyvtár–
teleház működtetésére közösségszervező-könyvtáros státuszt alapított határozatlan időre 2007.01.01-től. A feladatot egy fő közalkalmazott látja el.
– A Kelet-Balatoni Többcélú Társulás megalakulásával kötelezően vállalta
az önkormányzat, hogy a könyvtári ellátást mozgókönyvtári formában
látja el 2008. évtől, ez nem jár anyagi kötelezettséggel, de a szolgáltatás
színvonala javult.
– Az önkormányzat benyújtotta a közművelődési-érdekeltségnövelő pályázatát, melyen 6.060.000,-Ft támogatást nyert, ennek önrésze 200.000,-Ft.
Ezt az összeget 2010. december 31-ig lehet felhasználni.
– A Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület (melynek tagja az önkormányzat
is) a KDOP pályázatán elnyerte a Turisztikai Desztinációs Menedzsment
címet, mely a pályázati projekt időtartamára és a projekt hivatalos lezárását követő 5 évre szól (a nyeremény 58 millió Ft).
– Ennek kapcsán önkormányzatunk középtávú együttműködési megállapodást kötött a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesülettel, melynek révén 2010.
és 2011. évben 645.950,-Ft pályázati önrészt és 300 eFt tagdíjat kell
kiﬁzetnünk. A következő 5 évben a 300 eFt/év tagdíjat kell kiﬁzetni a
TDM szervezetnek.

Települési üzemeltetés területén:
– Az önkormányzat pályázattal elnyert 1 fő településőr státuszt. A településőrt 2010.12.31-ig kell foglalkoztatni. A foglalkoztatást az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a bér + járulékok teljes költségével
támogatja.
– 2009. évben lejárt a Morello Kft.-vel kötött szerződés, mely a község téli
hó eltakarítási és jégmentesítési feladataira kötött az előző Képviselő-testület. A kiírt pályázatra 1 ajánlat érkezett, Csóka Tamás vállalkozóval
2012.04.15-ig szóló szerződés van életben.
– Önkormányzatunk vállalkozási szerződést kötött az Aqua Start Kft.-vel
a házi szennyvízátemelők üzemeltetésére, karbantartására.
Folyamatban lévő beruházások:
– A Településrendezési Tervet módosítja az önkormányzat a kérelmező magánszemélyekkel, vállalkozásokkal összefogva. Az önkormányzatnak
1.375.000,-Ft-ot kell kiﬁzetni a tervező Planteus Kft.-nek.
– Folyamatban van két beruházás engedélyeztetése a Magyar Közút Nonproﬁt Kft.-nél: Az északi településrészen és az Almádi úton gyalogos járda
és zebra, közvilágítás bővítése. Az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési
tervében mindkét program megépítése szerepel. A következő képviselőtestület feladata lesz eldönteni, hogy lefolytatja-e a közbeszerzési eljárást és megépítteti-e a 2 gyalogátkelőhelyet.
– Az önkormányzat pályázatot adott be az ún. Kishegyi út felújítására a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A pályázat elbírálás alatt
van, pozitív megítélés esetén 8,3 millió Ft-ot ítélhetnek meg a községnek, s ennek 25%-át kell önrészként biztosítani.
– Az önkormányzat szerződést kötött a Csopakvin 2000 Kft.-vel a 053/1,
1518/2, 046 és 049 hrsz-ú mezőgazdasági (Főszőllőki) utak szilárd burkolattal való ellátása céljából pályázat beadására. Az önkormányzat
1.250.000,-Ft-ot átadott a pályázat benyújtásához szükséges terv elkészítésére. Az elszámolási kötelezettség határideje 2010. december 31.
– Az önkormányzat a Bárókerti területrészen – az óvoda melletti út és a Király utca összekötésére – utat kíván kialakítani. Ezen ingatlanra (54/2
hrsz) 2.421.000,- Ft-os vételi ajánlatot adott az önkormányzat, amelyet
a tulajdonos nem fogadott el, ezért elindította a kisajátítási eljárást.
– Az önkormányzat 2008. októberében ismét bérbe adta a Pannon GSM
telefontársaságnak az elhagyott szemétlerakó menti területet, átjátszó torony elhelyezése céljára. A szerződés 2023. december 31-ig szól.
– Egy magánszemélytől közterület megvásárlása címén 104.625,-Ft bevétele lesz az önkormányzatnak 2010. december 31-ig.
– Fenyves utca 2. szakaszának megépítése kapcsán az úttal érintett ingatlan
tulajdonosoktól 3 év alatt havi egyenlő részletekben összesen:
2.509.980,-Ft várható építési hozzájárulás címén.
Önkormányzatunknak garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettsége illetve hiteltartozása nincs.
Felsőörs, 2010. augusztus 18.
Kenézné Berei Györgyi polgármester
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