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A testületi ülésen történt
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2004. december 13-án
soros ülést tartott a Képvisel -testület. Az elmúlt ülés
óta történt események:
− Elkészült a szociális bérlakás körüli udvar tereprendezése.
− Mitsch Jen , a Tobruki
faiskola tulajdonosa mintegy 30 ezer Ft érték növényt adott, amib l került
a szociális bérlakás el tti
területre, az óvodába és az
iskolába is.
− A Falunapon szerepl
fiatalokat vendégelte meg
a Képvisel -testület november 5-én.
− A turizmus-terv készítése
kapcsán november 19-én
ausztriai borutat tekintett
meg Hajdú Ágnes, Kálmán István és Angyal István.
− Részt vett a Képvisel testület is az Id sek Napi
programon a Hamuház
Fogadóban.
− Tárgyalásokat folytatunk
a Megyei Önkormányzat
f jegyz jével és az alelnökkel a Múzeum raktárépület megvételével kapcsolatban.
− November 25-én Kissné
Fodor Judit vezetésével a
Gyermekkönyvhét alkalmából irodalmi vetélked

A képvisel -testület kiadványa
volt a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
− Novemberben a Miniszterelnöki Hivatalban tárgyaltunk az egyházi kártalanításról.
− Egy szakért i iroda fölmérést és szakvéleményt készített a Múzeum raktárépületeinek hasznosíthatóságáról.
−A
Sportlétesítmények
fölújítására beadott pályázatot befogadták.
− December 2-án elindult a
kábeltévén a helyi csatorna, melyet az Öböl TV
üzemeltet.
A Képvisel -testület els ként a Kistérségi közoktatási intézmény fenntartó
társulás kiépítésér l készített szakért i anyagot tárgyalta meg. Az ülésen jelen
volt Pandúr Ferenc, Balatonalmádi polgármestere, a
Kelet-Balatoni
Kistérség
elnöke.
A Kulturális, Oktatási és
Sport Bizottság javaslatát
fogadta el a Képvisel testület, miszerint a település kifejezi részvételi szándékát
a
közös
tanügyigazgatási
társulás
létrehozásában. Amennyiben a Kelet-Balatoni Kistérség többi települése is a
társulás mellett dönt, meg-
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alakítható a társulási tanács,
és a tanügyigazgatási kérdéseket szakemberek vezetésével közösen lehet megoldani, és az államtól többletforráshoz jutnának az intézmények.
A
Képvisel -testület
szakért t kér fel arra, hogy
készítsen vizsgálatot az
óvodában, iskolában arról,
hogy melyik fajta közoktatási társulási forma lenne
oktatási
intézményeink
számára a kés bbiekben a
legkedvez bb.
A Vendégvárók Egyesületének beszámolóját 2004.
évi tevékenységükr l megismerte és elfogadta a Képvisel -testület.
A felhagyott szilárd hulladéklerakó teljeskör környezetvédelmi felülvizsgálatára kötelezte az Önkormányzatot a Környezetvédelmi Felügyel ség. A beérkezett ajánlatok közül
Piller Péter környezetmérnök ajánlatát fogadták el a
képvisel k.
A Képvisel -testület a
talajterhelési díjat nem vezeti be, mivel a szennyvízcsatornára a lakosság közel
100%-a rákötött.
A képvisel k elfogadták
a 2004. évi IV. negyedéves
költségvetési beszámolót.
A 2005. évi költségvetési
koncepcióban
elfogadott
kitételekre jellemz a racionalitási szándék. Az Önkormányzat sok önként vállalt feladatot lát el, amiket
ésszer bb finanszírozással
kell ellátni. A koncepciót
megtekintheti bárki a Polgármesteri Hivatal folyosó-
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ján a testületi ülések jegyz könyvében.

Kulturális
szakért vel.

A Képvisel -testület elfogadta a Rendezési Terv
módosítását.
A Bárókerti tulajdonosokkal tárgyalni kell a terület közm vesítésér l. Az
Önkormányzat fölajánlja a
terület közm vei kiépítésének szervezését, lebonyolítását, pályázatok benyújtását akkor, ha az ingatlantulajdonosok a terület újraosztása után kialakuló több
építési telek közül 5-6 db
tulajdonjogát átadják az
Önkormányzatnak.
Az újraosztásra vonatkozó konkrét javaslat elkészítése után a bárókerti társulatot 2005. januárjában össze
kell hívni és nyilatkoztatni
kell az ingatlantulajdonosokat az önkormányzati javaslat elfogadásáról.
A Bárókertek és a Kertvégek együttes közm vesítésének lehet ségét az el z
ajánlat elfogadása esetére
ajánlja fel.

A gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok elvégzésér l és a településfejlesztési bizottság munkájáról volt szó a következ
napirendekben.
A 2004. évi bels ellenri jelentést elfogadta a
Képvisel -testület, és meghatározta a 2005. évi vizsgálati célokat: a szennyvízcsatorna beruházás állami
támogatásainak szabályszer felhasználása, helyi adók,
gépjárm adó,
igazgatási
feladatok ellátásának ellenrzése.
Könyvvizsgáló alkalmazásáról döntöttek a Képvisel k, és elfogadták a 2005.
évi orvosi ügyelet díját, ami
ugyanannyi lesz, mint a
2004. évi.

A Nemzeti Kulturális
Örökségvédelmi Minisztérium az Önkormányzat
közm vel dési feladat ellátásának
szakfelügyeleti
vizsgálatáról szóló jelentést
elkészítette. A Képvisel testület, elhatározta, felterjesztéssel él a Miniszterelnöki Hivatalhoz, hogy a
Kultúrház visszaadása miatt
az Önkormányzatot megillet összeget (kamatostól)
miel bb fizesse ki. Az öszszegre azért van szükség,
hogy a közösségi házat miel bb föl lehessen építeni.
A Képvisel -testület elkészítteti az Önkormányzat

Koncepcióját

Lehet vé vált a település
területén lév állami tulajdonú ingatlanok visszaigénylése. A Településfejlesztési bizottság javaslatára
a következ
területekre
nyújtja be igényét a Testület: szeméttelep, Geológiai
csoda, Miske-tet és az
ivóvízkutak.
Az intézmények munkavédelmi állapotáról készített
felmérésben szerepl kitételeket rangsorolni kell sürg sségi szempontból és föl
kell mérni azok költségeit.
A Képvisel -testület elfogadta az elnök, a Polgárrség 2004. évi m ködésér l szóló beszámolóját, és
elhatározta, hogy a civil
szervezetet egyesületként
nyilvántartásba kell vetetni
úgy, hogy alkalmas legyen
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SZJA 1%-os felajánlás elfogadására.
A Képvisel -testület zárt
ülésen tárgyalta a Prépostsági kúriában lév bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszony megszüntetését, egy
kérelmez nek egyszeri viszsza nem térítend támogatási kérelmét és a 3 szociális
bérlakás lakókijelölését.
A szociális bérlakást a
következ knek adta ki az
Önkormányzat: Keszthelyi
Balázs-Mészáros Marianna,
Tislér Péter-Tislérné Orbán
Erika,
Derzsi
AntalDerzsiné Simon Judit.
Adó 2005
Fontosabb változások
A módosított adótörvények kapcsán hasznos némi
áttekintést adni a munkavállalókat érint legfontosabb
2005. évi változásokról.
Az adótábla kétkulcsossá
válik, megsz nik az eddigi
középs
26 százalékos
kulcs. Az adó mértéke, ha a
jövedelem összege:
0 - 1.500.000 Ft 18%,
1.500.00 1 Ft-tól 270.000 Ft
és az 1.500.000 Ft-on felüli
rész 38%-a
—A kiegészít adójóváírás
havi összege 1260 Ft-ra
emelkedik, 1.000.000 Ft
éves jövedelemig teljes,
1.302.400 Ft éves összes
jövedelemig csökken öszszegben érvényesíthet . A
magánszemély ugyanazon
nyilatkozatában
kérheti,
hogy számoljanak el neki
havi adójóváírást és havi
kiegészít adójóváírást.
—Egyes adókedvezmények
együttesen legfeljebb évi
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100.000
Ft-ig
vehet k
igénybe.
—Egyes
kedvezmények
6.000.000 Ft feletti éves
jövedelem esetén csökken
mértékben, 6.500.000 Ft
felett pedig egyáltalán nem
vehet k igénybe.
—A családi kedvezmény
teljes egészében 8.000.000
Ft jövedelemig jár, e feletti
jövedelem esetén fokozatosan megsz nik.
—A tandíj, a feln ttképzési
díj befizetésér l, számítástechnikai eszközök vásárlásáról a magánszemélyeknek
adott bizonylaton minden
esetben — hitelességet bizonyító módon Pl. aláírással, pecséttel ellátva — fel
kell tüntetni ha a magánszemély részére adókedvezményre jogosító igazolást adtak ki.
—A súlyosan fogyatékos,
havi személyi kedvezménye
az adóév els napján érvényes havi minimálbér 5%-a
(havi 2.000 Ft helyett)
—A munkavégzés feltételeként a munkáltató által átengedett eszközök, szolgáltatások használata nem min sül a magánszemély bevételének. Ezen eszközök
magáncélú használata is
csak a törvény kifejezett
rendelkezése esetén tekintend bevételnek (p1. 2005ben az autópálya-matrica is)
—Sz kül az adóhatósági
adómegállapítás választására jogosult magánszemélyek
köre.
—A külön adózó jövedelmek adómértéke 20%-r l
25%-ra, a nem pénzbeli
nyereményé, 25%-r l 33%ra n .
—Ha a kifizet külön adózó
jövedelmet juttat, és az adó
levonására nincs lehet ség -

mert p1. nincs pénzmozgás
-‚ a magánszemélynek kell
az adót negyedévenként
meg- fizetnie.
—Nem terheli adóel leg az
önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által a magánszemély egyéni számláján jóváírt egyéb jövedelemnek
min sül összeget.
—A választott tisztségvisel tevékenysége, csak akkor
nem önálló tevékenység, ha
e tevékenységét nem egyéni
vállalkozóként végzi.
—A munkáltató nyújtotta
étkeztetés adómentes értékhatára hideg étkeztetés esetén 4.000 Ft-ra, meleg étkeztetés esetén 8.000 Ft-ra
n (3.500, illetve 6.000 Ftról).
—Az iskolakezdési támogatás adómentes értékhatára
17.000 Ft-ra n (15.000 Ftról)
Betlehem képek

Fels örsi Hírmondó
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Élet a Teleházban

Fels örs község címere
2004. november 29-én
Közmeghallgatást tartott a
Képvisel testület, ahol fölmerült igényként, hogy a
fels örsi címert ismertessük
meg az újonnan beköltözött
polgárokkal. Ezúton szeretnénk közzétenni a címer
leírását a rendeletb l, történeti vonatkozásait és magát
a címer képét (sajnos csak
fekete-fehérben).

Teleház-karácsony képekben

LAN-Party a Teleházban
2005. január 22-én szombaton 1000-tól 2000-ig tart az
idei év els lan-party-ja.
Mindenkit szeretettel várunk! Belép díj:
− Fél napos díj: 300Ft
− Egész napos díj: 600Ft
Saját gép esetén 50% kedvezmény.
Teleház klubtagoknak a
belépés ingyenes!
Az Európai Városok
Chartája
„...Egy város múlt nélkül
olyan, mint egy ember emlékezet nélkül. Az emberek
rajta hagyják életük, munkájuk és saját személyes
történetük nyomait a városokon: err l tanúskodnak az
egyes környékek, az épületek, a fák, a templomok, a
könyvtárak. Ezek alkotják a
múlt kollektív örökségét, és
el segítik azt, hogy az emberek mindenkor a folyamatosság érzetének birtokában
éljék életüket, és készüljenek a jöv re...”

A címer leírása
re:

Az Önkormányzat címe-

Álló, háromszög pajzs
kék mezejében 1/4:2/4:1/4
arányú hasítással osztott
vörös-ezüst-vörös pajzsf .
Az ezüst mez ben lebeg
helyzet , kétleveles zöld
sz l fürt. A széls vörös
mez kben lebeg helyzet
arany hársfalevél. A kék
mez ben ezüst halmon
nyugvó arany fészkében
ül , vörös cs r ezüst pelikán, amint három kicsinyét
táplálja. Felsebzett melléb l
három vörös vércsepp hull
alá. A címerpajzs alatt lebeg , hármas tagolású, íves
arany szalagon feketével
nagybet s FELS ÖRS fel-
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irat. A településnév el tt és
után egy-egy díszpont.
A település legkorábbi
történetét idézi a vörös mez ben megjelen
arany
hársfalevél, mely a Rátót
(Ratold)-nemzetség címerképe.
E nemzetségb l származott az Örsi-család valamint
az itt birtokos másik, a
Peszey család is. A fels örsi
ágból való Miske ispántól
származik a Batthyány család. A Batthyányak meghatározó szerepe folyamatos
volt a település életében, ha
birtokosságuk id nként meg
is szakadt, a fels örsi Prépostság kegyurasága folyamatos volt. Az címerükben szerepel a pelikán, mely
a településcímernek is címerállata lett.
A címerben a pelikánt
dombon nyugvó fészkében
találjuk. A domb a Misketet t jelképezi, azt a dombot, ahol a Rátót-nembeli
Buhna ispán és fia, Ugra
ispán palotát építettek az
1130-as években. A sz l fürt a településre jellemz
sz l m velésre utal, arra,
hogy az itt él emberek
évszázadok óta f foglalatosságként sz l m veléssel
foglalkoztak.
Gólyahír
− Kránicz András és Simó
Ágota gyermeke: Kránicz
Benedek
− Csonka Viktória és Horváth István gyermeke:
Horváth Roland
− Mészáros Marianna és
Keszthelyi Balágy gyermeke: Keszthelyi Máté
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Felhívás
2004. december 28-29.
körül ismeretlen személyek
a fels örsi római katolikus
és református temet ben 6
sírboltról kovácsoltvas virágtartókat vittek el.
A rend rség a nyomozást
megindította, kérjük, hogy
aki a fentiekkel kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen a Polgármesteri Hivatalban vagy az 577-211-es
telefonszámon.
Polgármesteri Hivatal
Hirdetések
ÖBÖL Tv Képújság
Képújságban 1 oldal megjelenítési ideje 30 mp. A képújság oldal a megrendel
által megadott összeg és
esetleges képanyag felhasználásával a megrendel
igényeihez igazodva kerül
megszerkesztésre. Az egyedi igények elkészítése 1.200
Ft + Áfa-tól. A hirdetés
ideje alatt az oldal tartalma
1 alkalomma] 500 Ft + Áfa
befizetésével változtatható.
Hirdetés leadásának határideje Kedd - Péntek 12 óra.
Képújság frissítés Kedd Péntek 19 óra.
HIRDETÉSI ÁRAINK:
I hét 3.200.-Ft+Áfa Bruttó:
4.000.-Ft
2 hét 6.400.-Ft+Áfa Bruttó:
8.000.-Ft
1 hónap (10% kedvezménynyel) 11.520.-Ft+Áfa Bruttó: 14.400.-Ft
3 hónap (20% kedvezménynyel) 30.720.-Ft+Áfa Bruttó: 38.400.-Ft

6 hórap (30% kedvezménynyel) 53.760.-Ft+Áfa Bruttó: 67.200.-Ft
1 év (40% kedvezménnyel)
92.160.-Ft+Afa
Bruttó:115.200.-Ft
Vállalkozói hirdetések a
második oldaltól 30% kedvezménnyel.
Kelet Balatoni Kistérségben
közintézmények,
m köd
iskolák, óvodák, alapítványok, társadalmi szervezetek kereskedelmi kategóriájába sorolható tevékenysége
25% kedvezménnyel.
APRÓ HIRDETÉS: Bruttó
1.500.-Ft 10 napra
Magánszemélyek autó, lakás, ház, garázs, nyaraló,
m szaki cikk és egyéb lakossági apróhirdetés kategóriájába sorolható tartalmú
hirdetése. Kelet Balatoni
Kistérségben m köd közintézmények, iskolák, óvodák, alapítványok, társadalmi szervezetek programjaikról szóló hirdetések
25% kedvezménnyel.
Kazetta másolás:
Híranyagonként: 4.000 Ft +
Áfa + Kazetta 500 Ft.
Magazin: 7.000 Ft + Áfa +
Kazetta 500 Ft.
Híranyag DVD: 4.000 Ft +
Áfa DVD 500 Ft.
Magazin DVD: 7.000 Ft +
Áfa + DVD 500 Ft.
N i - Férfi – Gyermek
fodrászat
Fels örs, Liliom u. 2.
Bejelentkezés,
id pontegyeztetés:
06 87 477 533
Szeretettel várom régi és új
vendégeimet.
L rinczné Z. Ibolya

Fels örsi Hírmondó

Kedves Fels örsiek!
Veszprémi üzletben dolgozó fodrász vagyok, fels örsi
lakos. Fels örs területén
hívásra házhoz megyek
el zetes egyeztetéssel. Id vel saját házamnál is szeretnék üzletet nyitni.
-N i, férfi, gyermek hajvágás
-Hajfestés Yunsey festékkel
-Melírozás különböz technikákkal
-Dauer
Szántai Mónika
Tel.: 06 30 937 8510
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Teleház Díjak:
Számítógép használat:
150,- Ft/óra
Internet használat:
500,-Ft/óra
Kondi terem használat
200,-Ft/alkalom
Gépelés,
szövegszerkesztés:
180/oldal
Nyomtatás:
fekete: 80 ,-Ft/oldal
színes: 160,-Ft/oldal
fotó A/4 : 350,-Ft/oldal
Szkennelés:
60 Ft/oldal
Névjegykártya:
fekete: 16,-Ft/db
Színes: 30,-Ft/db
Akció!

INGATLANKÖZVETÍTÉS,
ÉRTÉKBECSLÉS

Továbbra is keressen bennünket, ha Fels örsön vagy
a térségben eladó családi
házat, telket, hétvégi házat,
albérletet keres vagy kínál.
Bizalmukat el re is köszönjük.
Teleház
Teljeskör számítógép
szerviz precízen és gyorsan.
Akár a bejelentést l számított 2 órán belül.
Díjak:
Magánszemélynek: 2000,Ft+Áfa
Cégeknek: 3000,-Ft+Áfa

ELADÓ

256MB-os
SD
kártya:
4.620Ft
256MB-os pendrive+MP3
lejátszó: 9.130Ft
Új és használt számítógépek kedvez áron.

Honda VT 250 Spada ’90es évjáratú 2 hengeres túramotor, motorikusan nagyon jó állapotban túradobozzal, két bukósisakkal,
benzincsap hibával eladó.
Érd.: 06 70 255 8438
ELADÓ

Home Plus számítógép:
Asus alaplap, Celeron 2400,
256MB RAM, ATI Radeon
128 MB-os VGA, 5.1 hangkártya, 80GB HDD, DVDrom, CD-író, multimédiás
billenty zet, egér
75 100Ft+áfa
Tel.: 87/577-011,
70/255-8438
Nyitvatartás:
Hétf -Péntek 1300-2000
Szombat 1500-1900
www.pchospital.hu

e-mail: pchospital@pchospital.hu

Palm m500 személyi PDA,
PalmOS 4.1-re frissített
operációs rendszerrel, b rtokkal, USB-s adatkábellel,
szoftverekkel, szép állapotban.
Érd.: 06 70 255 8438

