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A képvisel -testület kiadványa

Újévi köszönt !

Tisztelt Olvasók!

Minden választási ciklus els éve a legnehezebb, a
Képvisel testület változása, a m ködési idejére szóló
tervek átfontolt kialakítása és elfogadása miatt, az új
képvisel k, különböz stílusok, elképzelések összecsiszolódása, falufejlesztési elképzeléseik közös nevez re
kerülése miatt. Nem volt ez most sem másként, de azért
rövid id n belül sikerült az együttgondolkodás, a közért
való tenniakarás szellemében végezni a munkánkat.
Az elmúlt évben mindazon feladatainkat elkezdtük
megoldani, amiket a 4 éves ciklusprogramban elhatároztunk. Megalkottuk a Rendezési Tervet, amely alapján
irányt adtunk a település fejl désének, járhatóvá tettük
valamennyi aszfaltos utunkat, a hiányzó járdaszakaszok
elkészültek, elkezdtük fölújítani a településhez méltatlan ravatalozót, parkolókat építettünk, elkészült a csatorna.
Ám a 2003. esztend a tervek elkészülésének éve is
volt. Készültek víz-, út-, településarculat-, településközpont-, iskolaudvar rendezés tervek, amik megalapozhatják az elkövetkez évek beruházásait, településfejlesztéseit.

A 2004-es esztend várhatóan jelent s változások kezdetét fogja jelenteni. Lassan finisébe érkezik a kulturálódás és sport helyszínének kiválasztása is, és idén eld l, a több adódó lehet ségb l melyiket választjuk.
A szociális bérlakások megépítésével végre tudunk más
módon is foglalkozni a rászorulókkal, az új ravatalozó
épület el tt nem kell már szégyenkeznünk azon, hogy
használhatatlan. Gondos tervezés után „berendezzük”,
átalakítjuk a faluközpontot, még pihenésre, sétálásra, kis
beszélgetésekre alkalmassá tesszük, díszivókúttal várjuk
a megszomjazókat, növényt telepítünk olyan helyekre,
ahol eddig nem volt. Végleg rendezni szeretnénk a
hajdani szeméttelepet, ha sikerül, megvennénk az úttör tábort, népitáncra taníttatjuk a gyermekeinket, hogy
testvértelepülésünknek ket is be tudjuk mutatni.

Tisztelt Olvasók!
Önkormányzatunk gondos gazdálkodásának köszönhet en intézményeink zavartalanul m ködhetnek, sikeres
pályázataink fejlesztéseket és felújításokat is lehet vé
tesznek. Így újíttattuk fel az óvoda teljes bels tereit, az
iskola tet szigetelése is elkészülhetett hosszú évek után.
Településünk közéletének fontos, nélkülözhetetlen
szerepl i a civil szervezetek. Szorgos m ködésük következtében a nyugdíjasok érezhetik, hogy Fels örsön
tör dnek velük, fontos az életük, gondolataik, véleményük, az idelátogató vendégek fogadása szívügye a
Vendégfogadóknak, alapítvány segíti a kultúrát, az
iskolát és a széleskör , óvodától a feln ttkorig sokakat
mozgató sportot.
Örvendetes, hogy az Önkormányzat Kulturális, Oktatási
és Sportbizottsága bábáskodásával föllendül ben van
kulturális életünk.

Tisztelt Olvasók!
Önkormányzatunk tagjai tisztában vannak azzal, hogy
szolgálatra szeg dtek, azok szolgálatára, akik képvisel vé, polgármesterré tették ket. Tehát tisztában vannak
azzal, mit várnak t lük településünk lakói, mit kell tenni
annak érdekében, hogy az emberek erkölcsi, anyagi és
jogbiztonságban érezhessék magukat. A Képvisel testület tudja, hogy munkája akkor lehet eredményes, ha
bírja településünk polgárainak bizalmát. Közös feladataink megoldásában kérjük és várjuk az Önök támogatását. A 2004. esztend ben mindenkinek sikeres új esztend t kívánok a képvisel testület és magam nevében
is.
Kenézné Berei Györgyi
polgármeter

A testületi ülésen történt
2004. január 26-án tartotta soron ülését az önkormányzat.
Napirend el tt az elmúlt ülés óta történtek hangzottak
el:
- Decemberben bárókerti megbeszélés volt, melyen a
telektulajdonosok árkalkulációt kértek a VeszprémBer
Rt-t l a közm vesítés költségeire. Amennyiben az
meglesz, újra megbeszélik a további teend ket.

Fels örsi Hírmondó
- Decemberben a Miniszterelnöki Hivatalban tárgyaltunk a Rendezési Tervr l.
- December 12-én volt a Batthyány-Strattmann László
emléktábla avatása.
- December 14-én a Református templomban vett részt
az Önkormányzat küldöttsége a Gáty tiszteletes és felesége emlékére készített emléktábla avató ünnepségen.
- December 12-én az iskolai karácsonyon vettek részt a
képvisel k.
- December 20-án a Polgármesteri Hivatalban várták a
gyermekeket a szervez k. A Teleház, az Iskola és az
Óvoda dolgozói sok színes programmal örvendeztették meg a kis vendégeket.
- December 24-én délután volt a már hagyományos
Betlehem program volt.
- Január elején az Úttör tábor megvétele ügyében tárgyalt Antal Gyula és a polgármester a veszprémi alpolgármesterrel.
- Sapard-tervi útegyeztetést szervezett a Hivatal a tervez k és a Közútkezel Közhasznú Kht között.
- Viszt Péter és az önkormányzat között tárgyalások
folytak a kulturális programok b vítése céljából.
- Január 10-én megemlékezés volt a Polgármesteri Hivatalban és a H si Emlékparkban a doni áttörés évfordulója kapcsán. A megemlékezést Rásky Mihályné
helytörténész tartotta. Az emlékez fels örsi polgárok
gyertyákat gyújtottak az Emlékparkban a világháború
fels örsi áldozataira emlékezve.
- Január 22-én a Polgármesteri Hivatal nagytermében
ünnepi m sorral emlékeztek meg a Magyar Kultúra
Napján, a Himnusz születésnapjáról. A megemlékezést Dr. Ács Anna muzeológus és az Általános iskola
gyermekei tartották.
- A zoboraljai testvérkapcsolat polgármestereinek küldöttsége fölkereste a Kelet-Balatoni Térségfejlesztési
Társulást, és fölajánlották testvértelepülési kapcsolatok további kialakítását. A február 4-5-ei zoboraljai
találkozón Fels örs is tárgyalásokat fog folytatni a
testvértelepülési kapcsolatról.
- Az Öreg-hegyben lemurváztattunk egy állandó lakosok által használt útszakaszt annak járhatatlansága miatt.
A beszámoló után a Képvisel testület els ként egy
peres ügy kapcsán döntötte el azt, hogy az egyik fél
megkeresésére akkor tér vissza, amikor megszületik a
másodfokú ítélet.
A Képvisel testület elfogadta a Malomvölgy Általános
Iskola és a Miske Óvoda kötelez eszköz- és felszerelési jegyzék végrehajtásához kapcsolódó költségek átütemezésére tett javaslatát azzal, hogy az Óvodában a
tornaszoba kialakítását legkorábban 2007. évre lehet
ütemezni.
A Képvisel k elfogadták a Gyermekjóléti Szolgálat
2003. évi munkájáról szóló beszámolót.
A testület eladja március 2. hetében 3 építési telkét a
Kertalján, egyben, közm vesítés nélkül értékesíti a
Hóvirág utcai 13000 m2-es telkét és megvizsgálja a
Településfejlesztési Bizottsággal a Kertaljai telekosztással kialakult építési telkek Szilvás utcával való – gyalogos közlekedésre alkalmas – összekapcsolásának lehet ségét.
Az Önkormányzat véglegesítette a Sapard-programban
megpályázandó poccai utak mennyiségét, szélességét.
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A Képvisel testület elhatározta, hogy a szociális bérlakásépítéssel az L-Bau Extra Bt-t bízza meg abban az
esetben, ha a Településfejlesztési Bizottság következ
ülésén az elfogadott kivitelez i ajánlatáról nyilatkozik,
hogy változatlan m szaki tartalommal és díjjal vállalja a
kivitelezést. A m szaki ellen r személyét is kijelölték.
A testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal köztisztvisel i 2004. évi teljesítménykövetelményeinek alapját
képez célokat.

Megyeházi tudósítások
2003.11.19
Budapesten tartotta soros ülését az Országos Idegenforgalmi
Bizottság. Megvitatta a turizmus állami irányítási rendszerét, a
2003. évi turisztikai pályázati kiírások és benyújtott pályamunkák elbírálásának tapasztalatait, a kulturális turizmus
helyzetét. A szakmai szervezetek vezet ib l álló bizottság
megállapította, hogy a jelenlegi struktúra nem megfelel , a
turizmus ágazatot er síteni nem képes. A vitában részt vett és
véleményt alkotott – különösen a megyék helyzetét, szerepét
felvázolva - Veiland László, az IHSz-Megyék Idegenforgalmi
Szövetsége elnökeként.

2003.11.20

Várpalotán, a Várpalotai Rend rkapitányság épületének átadási ünnepségén Kuti Csaba a megyei közgy lés elnöke vett
részt, az épületet dr. Lamperth Mónika belügyminiszter aszszony adta át.

2003.11.21

A Veszprém Megyei Közm vel dési Intézet fennállásának 10.
évfordulóját ünnepelte Herenden, a M vel dési Házban.
Pusztai István alelnök a Veszprém Megyei Önkormányzat
közm vel dést támogató tevékenységér l tartott el adást

2003.11.21.

Medgyes Péter helyettes államtitkár jelenlétében az Eötvös
Károly Megyei Könyvtárban került sor az Angol Nyelv
Forrásközpont 6500 kötetes könyvállományának tulajdonba
adására. A megállapodást az átadó részér l a pilisborosjen i
Módszertani Továbbképz Intézet vezet je, az átvev részér l
dr. Praznovszky Mihály igazgató írta alá. Az átadáson részt
vett Jim McGrath a British Council igazgatója, Asztalos István
alpolgármester és Vörös Kálmán irodavezet .

2003.11.21.

November 21-23. Csehországban 5 értelmi fogyatékos és 5 f
középiskolás alkotta csapat vetélkedett szlovák, szlovén, cseh,
osztrák észt és német csapatokkal. Az eseményen a szivárvány
egyesületb l és a Padányi Bíró Márton gimnáziumból és
egészségügyi szakközépiskolából vettek részt a fiatalok. A
versenyen 3 helyen végeztek, a rendezvényen részt vett
Václav Klaus, Csehország köztársasági elnöke is.

ADÓ 2004 - fontosabb változások
A módosított adótörvények kapcsán hasznos némi
áttekintést adni a munkavállalókat érint legfontosabb 2004. évi változásokról. Ezekr l b vebben a
Magyar Közlöny 2003. évi 131. számában olvashatnak az Adókról, járulékokról és egyéb költségvetési
befizetésekr l szóló törvények módosításáról a 2003.
évi XCI. Sz. törvényben.
- Az adótábla alsó sávhatára 2004-ben 800.000

Fels örsi Hírmondó
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forint, a fels 1 millió 500 ezer forint. Az alsó adókulcs 18 százalékra, a középs 26 százalékra, a fels
adókulcs pedig 38 százalékra csökkent.
Kiegészít adójóváírás biztosítja a minimálbér adómentességét, teljes kiegészít adójóváírás 720 ezer
forint éves jövedelemig érvényesíthet , összege 756
ezer forint jövedelemig fokozatosan csökken.
Megsz nt a nyugdíjjárulékhoz és a magánnyugdíjpénztári tagdíjhoz kapcsolódó adókedvezmény.
Lakáscélú hitel törleszt részletéhez kapcsolódó adókedvezmény maximuma 120 ezer forintra, de - az új
lakás megszerzésére felvett hitelek kivételével - az
éves törleszt részlet maximum 30 százalékra csökkent. Az adókedvezményt magánszemély 4 millió forint - ha házastársa, élettársa legalább gyesen volt, 5
millió forint - feletti éves jövedelemnél, már nem veheti igénybe.
Az önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári befizetésekhez kapcsolódó adókedvezmény fels határa 120 ezer,
illetve az öregséginyugdíjkorhatárt 2020. január 1-je
el tt betölt k esetében 150 ezer forintra n . E fels
határon belül 100-100, illetve 130-130 ezer forintos
külön korlát vonatkozik az önkéntes nyugdíjpénztári,
illetve - együtt - az önkéntes egészség- és önsegélyez
nyugdíjpénztári befizetésekre. Külön adókedvezmény
ösztönzi az önkéntes egészségpénztári egyéni számlán
nyilvántartott pénzösszeg legalább kétéves lekötését,
valamint a betegségmegel z szolgáltatások egészségpénztár közvetítésével történ igénybevételét.
Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakba befizetett
munkáltatói hozzájárulás adómentes értékhatára a havi
minimálbér 130 százalékára n . Ezen összeghatáron
belül a minimálbérnek megfelel külön korlát vonatkozik az önkéntes nyugdíjpénztár, illetve együtt az
önkéntes egészség- és önsegélyez pénztár részére teljesített munkáltatói hozzájárulásra.
Adómentes lett a magányugdíjpénztár nyugdíjszolgáltatása.
Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár által a várakozási id leteltét követ tizedik év után a tagnak kifizetett összeg akkor is adómentes, ha nem min sül kiegészít nyugdíjnak (a tagsági viszony tizenkettedik évét l kezdve a kifizetett összeg adóköteles része folyamatosan csökken).
Magánszemély kérésére az adóévi jövedelmet és adót
az APEH számolja ki a kifizet k és munkáltatók adatszolgáltatása alapján (adóhatósági adómegállapítás).
A természetbeni juttatások elkülönült adózása, csak
meghatározott esetekben - így például a minden munkavállaló számára azonos feltételekkel vagy a munkavállalók meghatározott köre számára kollektív szerz désben rögzített feltételekkel nyújtott nem pénzbeni
juttatásokra marad fenn. A nem pénzben kapott bevétel is az összevont adóalap részévé válik.
A munkáltató, illetve társas vállalkozás akkor is köteles megfizetni a munkavállaló, illetve a személyesen
közrem köd tagja részére juttatott bevétel adóel legét, ha a levonásra nem volt lehet ség.
A kamatkedvezményb l származó jövedelmet a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt összegével
kell meghatározni.
A reprezentáció adómentes összege legfeljebb 2,5
millió forint helyett, 10 millió forint.
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- A munkáltató által természetben adott étkezés adómentességének értékhatára 4.000 Ft-ról 6.000 Ft-ra,
hideg étkezés esetén pedig 2.000 Ft-ról, 3.500 Ft-ra
n tt.
- Az adómentes iskolakezdési támogatás 10.000 Ft-ról,
15.000 Ft-ra n tt.
- Évente három alkalommal 5.000 Ft érték ajándék
adható adómentesen.
Ötévenként 750.000 Ft-ig adható adómentesen lakáscélra vissza nem térítend munkáltatói támogatás.
Az adótábla
Az adó mértéke, ha a jövedelem összege:
0-800.000 Ft

18%

800.001-1.500.000 Ft 144.000 Ft és
a 800.000 Ft-on felüli rész

26%-a

1.500.001 Ft-tól 326.000 Ft és az
1.500.000 Ft-on felüli rész

38%-a

Szentgáli igen a hulladékkezel re
2004-ben megkezd dhet a beruházás

A 2968 lakosú Szentgál 2204 választópolgárának több
mint a fele, 59,2 százaléka adta le voksát a december 7-i
népszavazáson, 56,7 százalékuk mondott igent az
Észak- balatoni Környezetbarát Hulladékkezel m nek
a település határában történ megépítésére.
Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer mintegy 300 ezer f t érint, az általuk „termelt” hulladék
mennyisége jelenleg évi 400 ezer köbméter. A pályázatot az Európai Unió Bizottsága és tagállamai támogatták, ez azt jelenti, hogy a beruházás 6,5 milliárd forintos
összes költségének felét, 3,24 milliárdot az ISPA pályázat útján biztosítják, a központi költségvetés a 40 százalékát finanszírozza, az önkormányzatoknak pedig 10
százalékot kell befizetniük. Az EU illetékesei természetesen ellen rzik a támogatás felhasználását, a létesítend üzemek m ködését.
A következ években mindenesetre a szentgáli regionális hulladékkezel megvalósítása mellett több konkrétberuházásra van szükség:
- Szelektív hulladékgy jt zsákok és edények biztosítása a háztartások számára.
- Hulladékszigetek létrehozása. A szigeteken a papír,
m anyag, fém, üveg és szerves zöldhulladék szelektív
gy jtése történik.
- A nagyobb településeken hulladékudvarok kialakítása,
ahol díjmentesen elhelyezhet a külön gy jtött hasznosítható hulladék, a lakásokban keletkezett lom és a
lakossági veszélyes hulladék.
- Hulladék el kezel üzemek létesítése Tapolcán, Balatonfüreden, Veszprémben és Ajkán. A szelektíven begy jtött hasznosítható hulladékot a négy gy jtési körzet üzemeiben anyagfajtánként szétválogatják, bálázzák, és az újrahasznosító üzemekbe szállítják.
- Komposztáló üzem létrehozása Tapolcán, Balatonfüreden és a 8-as Út mellett. A biológiailag lebomló hulladékot aprítás és keverés után zárt, szagmentes technológiával komposztálják.

Fels örsi Hírmondó
- Építési hulladék feldolgozó üzem építése Veszprémben. Itt történik majd a veszélyes hulladékkal nem
szennyezett építési törmelék feldolgozása és újból
nyersanyaggá alakítása.
- A szentgáti hulladékkezel be már csak az újrahasznosítható és veszélyes hulladék leválogatása utáni vegyes, úgynevezett „maradék hulladék” kerül.
- Meg kell oldani öt régi típusú hulladéklerakó bezárását
és rekultivációját Balatonfüreden, Balatonalmádiban,
Tapolcán, Veszprémben és Ajkán.

Tisztelt Fels örsi Szül k!
A helyi Önkormányzatnak törvényben el írt feladata,
hogy gondoskodjon minden településen helyettes szül r l.
Helyettes szül : az a személy vagy rendezett család, aki
egy másik —az átmenetileg nehéz helyzetbe jutottcsalád gyermekét otthonába fogadja, míg a családjában
nem rendez dnek a problémák,
Képes biztosítani azt a gondoskodást, amit a vérszerinti
szül k pillanatnyilag nem tudnak nyújtani,
Életvitelével követhet mintát nyújt a gyermek számára,
Szeretettel gondoskodik a gyermekr l.

Akár Ön is lehetne?

Bárkivel történhet váratlan esemény a faluban és akkor
önkéntesen igénybe vehetné ezt az ellátási formát a
kiskorú gyermekei számára. Ugyanis nem mindenkinek
élnek a közelben rokonai, akik megfelel segítséget
nyújthatnának helyben, anélkül, hogy a gyerekének a
megszokott környezetéb l, a faluból ki kellene szakadni.
Eddig is m ködött a faluban az itt él k között kölcsönös
segítés, most ennek a hivatalos formájáról szól bizonyos
értelemben a helyettes szül munkája.
Ilyen feladatot olyan személy láthat el, aki:
- 24 évesnél id sebb
- büntetlen el élet
- rendelkezik megfelel befogadó környezettel
- a családjában a házastárs, vagy az élettárs a helyettes
szül i tevékenységhez közös döntés alapján hozzájárul
- a jogszabályban meghatározott és az önkormányzat
által fizetett rövid tanfolyamot elvégzi
- a saját gyerekeit is beleszámítva öt gyerek gondozását
végezheti.
- a helyettes szül t munkavégzése idejére díjazás és
ellátmány illeti meg.
Kérem gondolkodjanak el, hogy tudnák-e vállalni ezt a
feladatot átmeneti helyzetben (pl: míg a szül kórházba
kerül) a falubeli lakótársaikért.
Meg vagyok gy z dve. hogy szükség van a segít odafigyelésre egymás iránt és baj esetére, talán egy évben
csak pár napra lenne szükség. hogy valaki a helyettes
szül i szerepet vállalja faluban, úgyhogy nem jelent
remélhet leg befogadó családnak sem túl nagy megterhelést.
A feladattal kapcsolatban érdekl dni, jelentkezni a
Gyermekjóléti Szolgálatnák (Buzásné Pongrácz Mariannánál fogadó id ben: szerdánként l300-1430-ig) lehet
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és dr. Könczöl Gábor jegyz nél a Polgármesteri Hivatalban.
Buzásné Pongrácz Marianna
Gyj.szolg.

KÉRJE A KÉRD ÍVEKET A
TÜD SZ RÉS HELYSZÍNÉN!
Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram!
Ma Magyarországon a legtöbb halál a szív és érrendszeri betegségek miatt következik be. Egy-egy korai
halál óriási veszteség mindannyiunknak - családnak,
közösségnek, országnak egyaránt.
Különösen érvényes ez a középkorú férfiakra, de egyre
rosszabb a helyzet a menopausán (klimaxon) átesett n k
körében is. Évr l évre kevesebben érik meg nyugdíjas
éveiket!
A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház által
szervezett Veszprém Megyei Irányított Betegellátási
Modell (VIBEM) munkatársai olyan programot indítottak megyénkben, mely rendkívüli lehet séget nyújt az
itt él knek, hogy korai felismeréssel, és kezeléssel megel zhessék e betegségek kialakulását, súlyosbodását.
A szakemberek által kidolgozott kérd ív segítségével
még id ben megtalálhatják azokat az embereket, akik
magukat még nem is érzik betegnek, orvoshoz nem
járnak, de veszélyeztettek szív és érrendszeri betegség
kialakulására.
Akiknél kiderül, hogy veszélyeztetett csoportba tartoznak, azokat bevonják a megel zésbe, kivizsgálásra
hívják fokozottabb figyelemmel kísérik egészségi állapotukat, illetve még azt megel z en rendszeres orvosi
kezelésben részesülhetnek, hogy a súlyos, halálos szöv dmények (szívinfarktus, agyvérzés, agyi érelzáródás,
nagyér-betegségek) bekövetkeznének!
Amennyiben Ön 35 és 65 év közötti férfi vagy n ,
saját egészsége érdekében kérje a kérd ívet a háziorvosi rendel ben, valamint a tüd sz réseken a
MEF szolgálat munkatársaitól, töltse ki; és adja le a
helyszínen!
Azok között, akik kitöltve leadják a kérd ívet, évente 2
alkalommal (2004. május 15-én és 2004. november 15én) értékes nyereményeket sorsolunk ki: 2 f re szóló
hétvégi pihenés az ország egyik neves fürd helyén,
vérnyomásmér k, szobamérlegek, ismeretterjeszt
könyvek és még sok más ajándék annak érdekében,
hogy Önök minél tovább élhessenek jó egészségben!
KÖSZÖNJÜK FIGYELMÜKET!

Veszprém Megyei Önkormányzat
Csolnoky Ferenc Kórház-Rendel intézet
IRÁNYÍTOTT BETEGELLÁTÁSI MODELL
Modelligazgató: Dr. Szabó Éva f orvos

Tisztelt Vendégfogadók!
Értesítjük Önöket, hogy a balatonfüredi Füred Tourist
Utazási Iroda lehet séget nyújt arra, hogy házaikat,

Fels örsi Hírmondó
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lakásaikat, ill. szobáikat az utazási iroda honlapján
megjelentessék. Ez a szolgáltatás mindenki számára
ingyenes!!!
A rendszer on-line foglalás keretében m ködne az iroda
közvetítésével, melyért jutalékot számolnánk fel. Viszonzásul minden szállásadó, aki belföldi útjainkat
értékesítené, részesedést kapna minden eladott programból. Amennyiben szeretné megjelentetni hirdetését,
kérjük, az alábbi információkat küldje be:
Tulajdonos neve:
Telefonszám:
Település:
Lakcím:
Ház, lakás, szoba leírása (fér hely, felszereltség, étkezés)
Kiadás id tartama: ............. és .............. között
Ár: ................. per f / per éjszaka
+ FÉNYKÉP a házról, lakásról !!!
A Füred Tourist Utazási Iroda április 1.-ig várja a
jelentkezéseket !!!
Elérhet ségeink:
Füred Tourist Utazási Iroda
8230 Balatonfüred, Pet fi Sándor u. 2. (az Áruházzal
szemben, a sarkon)
Telefon: 06-87/ 481-605
Fax: 06-87/481-606
E-mail cím: furedtourist@axelero.hu
Figyelmüket köszönjük!
Füred Tourist Utazási Iroda

Rend rségi hírek
Örömmel tájékoztathatom Önöket, hogy Fels örs területéhez tartozó nyaraló betörések tetteseit fogtuk el,
jelen pillanatban két személy van el zetes letartóztatásban, velük szemben tucatnyi betörést sikerült bizonyítani. A nyomozás befejezését követ en e témában tájékoztatni fogom Önöket, Tisztelt Újságolvasókat.
A médiában több helyen is alkalmam volt szólni - ezt
most írásban is megteszem - arról a két b ncselekményfajtáról, amely nemcsak kapitányságunk területén vált
ismertté, hanem több helyr l is érkezett hasonló tartalmú bejelentés. A célszemélyek és az áldozatok is szinte
minden esetben id s, nyugdíjas korú emberek. Az els
jellemz módszer az, amikor a szociális ellátó rendszerben dolgozó általában ismert személyre hivatkozással,
különböz ruházati termékeket akarnak eladni az érintetteknek, s azt állítják, hivatkozva a fenti személyre,
hogy az áru ellenértékét a már említett szociális rendszeren keresztül kés bb megkapják. Rendkívül er szakosan lépnek fel és több tízezer, nem egyszer százezer
forintot csalnak ki az áldozattól, holott a megvételre
kínált árut a kereskedelemben ennek töredékért megkaphatná. Nem ritka az, hogy különböz retorziókkal is
megfenyegetik az illet ket, így érve el azt, hogy végül
vegyék meg t lük a kínált áruféleséget.

A másik elkövetési módszer, amikor különböz szolgáltatókra (gáz, villany, vízm vagy éppen a nyugdíjfolyósító intézet) történ hivatkozással jutnak be a lakásba,
hivatalos személynek kiadva magukat. Azt a mesét
adják el általában, hogy különböz visszatérítésre
szánt összeget hoztak, vagy a korábban kapott nyugdíj
egyes címleteit - többnyire a tízezreseket - szeretnék
kicserélni, mivel tévedésb l hamis pénzt küldtek. A
lényeg az, hogy megtudják, hol van a lakásban a készpénz tárolási helye. Ezt követ en valamilyen ellen rzési
céllal lekötik a tulajdonos figyelmét és a csapat egyik
tagja ezt kihasználva, elviszi az ott talált pénzt. Az,
hogy mennyire eredményes ez a taktika, bizonyítja az
is, hogy volt olyan lakás, ahonnan több mint egymillió
forintot vittek el.
Elgondolkodtató az is, hogy miért az id s és lehet leg
egyedülálló embereket választották célszemélynek.
Ennek oka lehet az, hogy kisebb ellenállásra számítanak
részükr l, másrészt pedig igyekeznek kihasználni az
id s emberek figyelmetlenségét.
Azt hiszem a fentiek alapján érthet már, hogy miért
tekintjük nagyon fontos feladatunknak azt, hogy els
lépésként a perifériális területeken él id s embereket
keressük meg, és térképezzük fel azokat az életviszonyokat, amelyek között élnek, hogy ne válhassanak
b ncselekmények áldozataivá. A polgár r egyesület,
mint annyi másban, ebben is segít bennünket. Lényeges
az, hogy fel tudjuk használni a hely- és személyismeretüket ebben a munkában. Talán nem túlzok, ha azt állítom, hogy csak összefogással vethetünk gátat ennek az
elvetemült b nöz i magatartásnak, amely nem jelent
mást az Önök számára, mint esetleg egy jelzést akár
névvel, akár név nélkül felénk, vagy a polgár rök felé,
amely id ben felhívja a figyelmet arra, hogy ilyen emberek mozognak a területünkön.
Kérem, legyenek bizalmatlanabbak egy kicsit, és ne
engedjenek a lakásukba ismeretlen személyeket még
akkor sem, ha nagyon jó üzleti lehet ségekkel kecsegtetnek. Azt is tudni kell mindenkinek, hogy az említett
szolgáltatók dönt többsége nem készpénzes elszámolásokat használ, s reményeink szerint rövidesen a nyugdíjfolyósító is csak egy értesítést küld arról, hogy a számlán mennyi áll a tulajdonos rendelkezésére, elkerülve
ezzel a készpénzforgalom csábítását.
Végezetül azért szólnunk kell néhány szót a közlekedésr l, s teszem ezt azért, mert úgy t nik számunkra,
hogy még mindig vannak és nem is kevesen olyanok,
akik nem készítették fel járm veiket a téli közlekedésre.
A közelmúlt több halálos áldozatot követel eseményei
talán rádöbbentettek minden közleked t arra, hogy
vegyék komolyan ezeket a jó szándékú figyelmeztetéseket, és ne az esetleges büntetést l való félelem motiválja a felkészülést.
Balatonalmádi, 2004. január 27.
Grúber Sándor r. alez.
rend rkapitány
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„KÜRT ”-Tüzeléstechnikai Bt.
2004. évi alkalmazandó kötelez kéménysepr -ipari
közszolgáltatási díjak, a 17/2003. (XII.01.) MOK rendeletnek megfelel en
Szilárdtüzelés kémények:
Egyedi
Gyüjt
Kisközponti 60kW alatt, 64x64
cm alatt
Nagyközponti 60 kW felett
Gáztüzelés kémények
Egyedi
Gyüjt
Kisközponti 60kW alatt, 64x64
cm alatt
Nagyközponti 60kW felett
Üdül kémények
Tartalékkémények
Szakvéleményadás
Mászókémény

975-Ft/db/év
975-Ft/db/év
219-Ft/fm/év
795-Ft/fm/év
975-Ft/db/év
975-Ft/db/év
219-Ft/fm/év
795-Ft/fm/év
1950-Ft/db/4év
525-Ft/db/év
8533-Ft/eset
975-Ft/db/év

Megjegyzések:
- a díjak 25%AFA-t tartalmaznak,
- négyévenkénti felülvizsgálat költségeit az árakba
beépítésre kerültek,
- az árak a kiszállás költségeit magukban foglalják.

Felhívás!
A Polgármesteri Hivatal felhívja a település lakóit, hogy
a tulajdonosok kutyáikat távolítsák el a közterületekr l,
zárják be házuk udvarára. A Hivatal gyepmestert hivat a
kóbor ebek befogására.

A Fels örsi Vendégváró Egyesület
megköszöni a 2003 évben kapott
anyagi és egyéb dologi segítséget.
A támogatás lehet vé tette, hogy több nyelv prospektusunk elkészüljön településünkr l. Hagyományteremt
céllal megrendezhettük n napi-, Erzsébet napi bálunkat,
valamint a nyári szabadtéri programunkat.
Hozzájárulhattunk továbbá településünk virágosabbá
tételéhez.
Köszönetet mondunk ezúttal a következ kiemelt támogatóknak.
- Polgármester asszony
- Képvisel testület
- Teleház: Mucsi András
- Csontó Zoltán
- Antal Tank Kft
- Rásky Lovasudvar
- Szitási és Társa
- Claude Briant
Bízunk abban, hogy ez évben is hasonló programokkal
tudunk hozzájárulni mindennapjaink színesebbé tételéhez, és hogy a segítség ez évben sem marad el.

Értesítjük egyben tagságunkat és az érdekl d ket, hogy
éves taggy lésünket 2004. február 09-én 18 órai kezdettel tartjuk a Faluház nagytermében.
Fels örsi Vendégváró Egyesület Vezet sége

Hirdetések
Takarítást, bejárón i feladatok ellátását
heti rendszerességgel vállalom.
Tel.: 06/30-3187-613

INGATLANKÖZVETÍTÉSSEL és ÉRTÉKBECSLÉSSEL b vítem a F u. 28
szám alatti VENDEGVARÓ IRODA
tevékenységét.
Várom az érdekeltek jelentkezését fenti
címen vagy a 87/477 192 mobil: 06 20
553 6604 telefonszámon.

Mikrokamerás hajdiagnosztika
Dijmentes hajgyógyászati vizsgálat és
szaktanácsadás problémás fejb rre/korpásodás, zsírosodás, hajhullás/
Szeretettel várok minden érdekl d t.
Fels örs, F u.33. Tel: 70/319 - 2007
87/477 - 593

Teleház és Konditerem
nyitvatartása:
Hétf -Péntek
Szombat

800-1000 1500-2000
1500-1900

Szolgáltatásaink számítógép szervizzel
és értékesítéssel b vült!
06/87-577-011

Fels örsi Hírmondó A képvisel -testület kiadványa
Felel s kiadó: Kenézné Berei Györgyi
Lapnyilvántartási szám: 2.4/474/2/2002

