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A testületi ülésen történt 
 

2004. december 13-án 
soros ülést tartott a Képvi-
sel�-testület. Az elmúlt ülés 
óta történt események: 
− Elkészült a szociális bér-

lakás körüli udvar terep-
rendezése. 

− Mitsch Jen�, a Tobruki 
faiskola tulajdonosa mint-
egy 30 ezer Ft érték� nö-
vényt 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 no-
vember 5-én. 

− A turizmus-terv készítése 
kapcsán november 19-én 
ausztriai borutat tekintett 
meg Hajdú Ágnes, Kál-
mán István és Angyal Ist-
ván. 

− Részt vett a Képvisel�-
testület is az Id�sek Napi 
programon a Hamuház 
Fogadóban. 

− Tárgyalásokat folytatunk 
a Megyei Önkormányzat 
f�jegyz�jével és az alel-
nökkel a Múzeum raktár-
épület megvételével kap-
csolatban. 

− November 25-én Kissné 
Fodor Judit vezetésével a 
Gyermekkönyvhét alkal-
mából irodalmi vetélked� 

volt a Polgármesteri Hiva-
tal nagytermében. 

− Novemberben a Minisz-
terelnöki Hivatalban tár-
gyaltunk az egyházi kárta-
lanításról. 

− Egy szakért�i iroda fölmé-
rést és szakvéleményt ké-
szített a Múzeum raktár-
épületeinek hasznosítható-
ságáról. 

− A Sportlétesítmények 
fölújítására beadott pályá-
zatot befogadták. 

− December 2-án elindult a 
kábeltévén a helyi csator-
na, melyet az Öböl TV 
üzemeltet. 

 
A Képvisel�-testület el-

s�ként a Kistérségi közokta-
tási intézmény fenntartó 
társulás kiépítésér�l készí-
tett szakért�i anyagot tár-
gyalta meg. Az ülésen jelen 
volt Pandúr Ferenc, Bala-
tonalmádi polgármestere, a 
Kelet-Balatoni Kistérség 
elnöke. 

A Kulturális, Oktatási és 
Sport Bizottság javaslatát 
fogadta el a Képvisel�-
testület, miszerint a telepü-
lés kifejezi részvételi szán-
dékát a közös 
tanügyigazgatási társulás 
létrehozásában. Amennyi-
ben a Kelet-Balatoni Kistér-
ség többi települése is a 
társulás mellett dönt, meg-
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alakítható a társulási tanács, 
és a tanügyigazgatási kérdé-
seket szakemberek vezeté-
sével közösen lehet megol-
dani, és az államtól többlet-
forráshoz jutnának az in-
tézmények. 

A Képvisel�-testület 
szakért�t kér fel arra, hogy 
készítsen vizsgálatot az 
óvodában, iskolában arról, 
hogy melyik fajta közokta-
tási társulási forma lenne 
oktatási intézményeink 
számára a kés�bbiekben a 
legkedvez�bb. 

 
A Vendégvárók Egyesü-

letének beszámolóját 2004. 
évi tevékenységükr�l meg-
ismerte és elfogadta a Kép-
visel�-testület. 

 
A felhagyott szilárd hul-

ladéklerakó teljeskör� kör-
nyezetvédelmi felülvizsgá-
latára kötelezte az Önkor-
mányzatot a Környezetvé-
delmi Felügyel�ség. A be-
érkezett ajánlatok közül 
Piller Péter környezetmér-
nök ajánlatát fogadták el a 
képvisel�k. 

A Képvisel�-testület a 
talajterhelési díjat nem ve-
zeti be, mivel a szennyvíz-
csatornára 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 racio-
nalitási szándék. Az Ön-
kormányzat sok önként vál-
lalt feladatot lát el, amiket 
ésszer�bb finanszírozással 
kell ellátni. A koncepciót 
megtekintheti bárki a Pol-
gármesteri Hivatal folyosó-

ján a testületi ülések jegy-
z�könyvében. 

 
A Képvisel�-testület el-

fogadta a Rendezési Terv 
módosítását. 

A Bárókerti tulajdono-
sokkal tárgyalni kell a terü-
let közm�vesítésér�l. Az 
Önkormányzat fölajánlja a 
terület közm�vei kiépítésé-
nek szervezését, lebonyolí-
tását, pályázatok benyújtá-
sát akkor, ha az ingatlantu-
lajdonosok a terület újraosz-
tása után kialakuló több 
építési telek közül 5-6 db 
tulajdonjogát átadják az 
Önkormányzatnak. 

Az újraosztásra vonatko-
zó konkrét javaslat elkészí-
tése után a bárókerti társula-
tot 2005. januárjában össze 
kell hívni és nyilatkoztatni 
kell az ingatlantulajdonoso-
kat az önkormányzati javas-
lat elfogadásáról. 

A Bárókertek és a Kert-
végek együttes közm�vesí-
tésének lehet�ségét az el�z� 
ajánlat elfogadása esetére 
ajánlja fel. 

 
A Nemzeti Kulturális 

Örökségvédelmi Miniszté-
rium az Önkormányzat 
közm�vel�dési feladat ellá-
tásának szakfelügyeleti 
vizsgálatáról szóló jelentést 
elkészítette. A Képvisel�-
testület, elhatározta, felter-
jesztéssel él a Miniszterel-
nöki Hivatalhoz, hogy a 
Kultúrház visszaadása miatt 
az Önkormányzatot megil-
let� összeget (kamatostól) 
miel�bb fizesse ki. Az ösz-
szegre azért van szükség, 
hogy a közösségi házat mie-
l�bb föl lehessen építeni. 

A Képvisel�-testület el-
készítteti az Önkormányzat 

Kulturális Koncepcióját 
szakért�vel. 

 
A gyermekjóléti, gyer-

mekvédelmi feladatok el-
végzésér�l és a településfej-
lesztési bizottság munkájá-
ról volt szó a következ� 
napirendekben. 

A 2004. évi bels� ellen-
�ri jelentést elfogadta a 
Képvisel�-testület, és meg-
határozta a 2005. évi vizs-
gálati célokat: a szennyvíz-
csatorna beruházás állami 
támogatásainak szabálysze-
r� felhasználása, helyi adók, 
gépjárm�adó, igazgatási 
feladatok ellátásának ellen-
�rzése. 

Könyvvizsgáló alkalma-
zásáról döntöttek a Képvi-
sel�k, és elfogadták a 2005. 
évi orvosi ügyelet díját, ami 
ugyanannyi lesz, mint a 
2004. évi. 

 
Lehet�vé vált a település 

területén lév� állami tulaj-
donú ingatlanok vissza-
igénylése. A Településfej-
lesztési bizottság javaslatára 
a következ� területekre 
nyújtja be igényét a Testü-
let: szeméttelep, Geológiai 
csoda, Miske-tet� és az 
ivóvízkutak. 

 
Az intézmények munka-

védelmi állapotáról készített 
felmérésben szerepl� kitéte-
leket rangsorolni kell sür-
g�sségi szempontból és föl 
kell mérni azok költségeit. 

 
A Képvisel�-testület el-

fogadta az elnök, a Polgár-
�rség 2004. évi m�ködésé-
r�l szóló beszámolóját, és 
elhatározta, hogy a civil 
szervezetet egyesületként 
nyilvántartásba kell vetetni 
úgy, hogy alkalmas legyen 



 3  Fels�örsi Hírmondó 
 
SZJA 1%-os felajánlás el-
fogadására. 

A Képvisel�-testület zárt 
ülésen tárgyalta a Prépost-
sági kúriában lév� bérlakás-
ra vonatkozó bérleti jogvi-
szony megszüntetését, egy 
kérelmez�nek egyszeri visz-
sza nem térítend� támogatá-
si 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 Antal-
Derzsiné Simon Judit. 
 

Adó 2005 
 

Fontosabb változások 
 

A módosított adótörvé-
nyek kapcsán hasznos némi 
áttekintést adni a munkavál-
lalókat 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� ösz-
szegben érvényesíthet�. A 
magánszemély ugyanazon 
nyilatkozatában kérheti, 
hogy számoljanak el neki 
havi adójóváírást és havi 
kiegészít� adójóváírást.  
—Egyes adókedvezmények 
együttesen legfeljebb évi 

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 fokozato-
san megsz�nik.  
—A tandíj, a feln�ttképzési 
díj befizetésér�l, számítás-
technikai eszközök vásárlá-
sáról a magánszemélyeknek 
adott bizonylaton minden 
esetben — hitelességet bi-
zonyító módon Pl. aláírás-
sal, pecséttel ellátva — fel 
kell tüntetni ha a magán-
személy részére adóked-
vezményre jogosító igazo-
lást adtak ki.  
—A súlyosan fogyatékos, 
havi személyi kedvezménye 
az adóév els� napján érvé-
nyes havi minimálbér 5%-a 
(havi 2.000 Ft helyett)  
—A munkavégzés feltétele-
ként a munkáltató által át-
engedett eszközök, szolgál-
tatások használata nem mi-
n�sül a magánszemély be-
vételének. Ezen eszközök 
magáncélú használata is 
csak a törvény kifejezett 
rendelkezése esetén tekin-
tend� bevételnek (p1. 2005-
ben az autópálya-matrica is)  
—Sz�kül az adóhatósági 
adómegállapítás választásá-
ra jogosult magánszemélyek 
köre.  
—A külön adózó jövedel-
mek 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 biztosí-
tópénztár által a magánsze-
mély egyéni számláján jó-
váírt egyéb jövedelemnek 
min�sül� összeget.  
—A választott tisztségvise-
l� tevékenysége, csak akkor 
nem önálló tevékenység, ha 
e tevékenységét nem egyéni 
vállalkozóként végzi.  
—A munkáltató nyújtotta 
étkeztetés adómentes érték-
határa hideg étkeztetés ese-
tén 4.000 Ft-ra, meleg ét-
keztetés esetén 8.000 Ft-ra 
n� (3.500, illetve 6.000 Ft-
ról).  
—Az iskolakezdési támoga-
tás adómentes értékhatára 
17.000 Ft-ra n� (15.000 Ft-
ról) 
 

Betlehem képek 
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Teleház-karácsony ké-
pekben 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Élet a Teleházban 
 

 
 

 
 
LAN-Party a Teleházban 

 
2005. január 22-én szomba-
ton 1000-tól 2000-ig tart az 
idei év els� lan-party-ja. 
Mindenkit szeretettel vá-
runk! Belép�díj: 
− Fél napos díj: 300Ft 
− Egész napos díj: 600Ft 
Saját gép esetén 50% ked-
vezmény. 
Teleház klubtagoknak a 
belépés ingyenes! 
 

Az Európai Városok 
Chartája 

 
„...Egy város múlt nélkül 

olyan, mint egy ember em-
lékezet nélkül. Az emberek 
rajta hagyják életük, mun-
kájuk és saját személyes 
történetük nyomait a város-
okon: err�l tanúskodnak az 
egyes környékek, az épüle-
tek, a fák, a templomok, a 
könyvtárak. Ezek alkotják a 
múlt kollektív örökségét, és 
el�segítik azt, hogy az em-
berek mindenkor a folyama-
tosság érzetének birtokában 
éljék életüket, és készülje-
nek a jöv�re...” 

Fels�örs község címere 
 

2004. november 29-én 
Közmeghallgatást tartott a 
Képvisel�testület, ahol föl-
merült igényként, hogy a 
fels�örsi címert ismertessük 
meg az újonnan beköltözött 
polgárokkal. Ezúton szeret-
nénk közzétenni a címer 
leírását a rendeletb�l, törté-
neti vonatkozásait és magát 
a címer képét (sajnos csak 
fekete-fehérben). 

 

 
 

A címer leírása 
 
Az Önkormányzat címe-

re:  
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 peli-
kán, amint három kicsinyét 
táplálja. Felsebzett melléb�l 
három vörös vércsepp hull 
alá. A címerpajzs alatt lebe-
g�, hármas tagolású, íves 
arany szalagon feketével 
nagybet�s FELS�ÖRS fel-



 5  Fels�örsi Hírmondó 
 
irat. A településnév el�tt és 
után egy-egy díszpont. 

 
A település legkorábbi 

történetét idézi a vörös me-
z�ben megjelen� arany 
hársfalevél, mely a Rátót 
(Ratold)-nemzetség címer-
képe. 

E nemzetségb�l szárma-
zott az Örsi-család valamint 
az itt birtokos másik, a 
Peszey család is. A fels�örsi 
ágból való Miske ispántól 
származik a Batthyány csa-
lád. A Batthyányak megha-
tározó szerepe folyamatos 
volt a település életében, ha 
birtokosságuk id�nként meg 
is szakadt, a fels�örsi Pré-
postság kegyurasága folya-
matos volt. Az � címerük-
ben szerepel a pelikán, mely 
a településcímernek is cí-
merállata lett. 

A címerben a pelikánt 
dombon nyugvó fészkében 
találjuk. A domb a Miske-
tet�t jelképezi, azt a dom-
bot, 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� foglala-
tosságként sz�l�m�veléssel 
foglalkoztak. 
 

Gólyahír 
 
− Kránicz András és Simó 

Ágota gyermeke: Kránicz 
Benedek 

− Csonka Viktória és Hor-
váth István gyermeke: 
Horváth Roland 

− Mészáros Marianna és 
Keszthelyi Balágy gyer-
meke: Keszthelyi Máté 

 

Felhívás 
 

2004. december 28-29. 
körül ismeretlen személyek 
a fels�örsi római katolikus 
és református temet�ben 6 
sírboltról kovácsoltvas vi-
rágtartókat vittek el. 

A rend�rség a nyomozást 
megindította, kérjük, hogy 
aki a fentiekkel kapcsolat-
ban bármilyen információ-
val rendelkezik, jelentkez-
zen a Polgármesteri Hiva-
talban vagy az 577-211-es 
telefonszámon. 
 

Polgármesteri Hivatal 
 

Hirdetések 
 

ÖBÖL Tv Képújság 
 

Képújságban 1 oldal megje-
lenítési ideje 30 mp. A kép-
újság oldal a megrendel� 
által megadott összeg és 
esetleges képanyag felhasz-
nálásával a megrendel� 
igényeihez igazodva kerül 
megszerkesztésre. Az egye-
di igények elkészítése 1.200 
Ft + Áfa-tól. A hirdetés 
ideje alatt az oldal tartalma 
1 alkalomma] 500 Ft + Áfa 
befizetésével változtatható. 
Hirdetés leadásának határ-
ideje 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% kedvezmény-
nyel) 11.520.-Ft+Áfa Brut-
tó: 14.400.-Ft  
3 hónap (20% kedvezmény-
nyel) 30.720.-Ft+Áfa Brut-
tó: 38.400.-Ft  

6 hórap (30% kedvezmény-
nyel) 53.760.-Ft+Áfa Brut-
tó: 67.200.-Ft  
1 év (40% kedvezménnyel) 
92.160.-Ft+Afa Brut-
tó:115.200.-Ft  
Vállalkozói hirdetések a 
második oldaltól 30% ked-
vezménnyel.  
Kelet Balatoni Kistérségben 
m�köd� közintézmények, 
iskolák, óvodák, alapítvá-
nyok, társadalmi szerveze-
tek kereskedelmi kategóriá-
jába sorolható tevékenysége 
25% kedvezménnyel.  
APRÓ HIRDETÉS: Bruttó 
1.500.-Ft 10 napra  
Magánszemélyek autó, la-
kás, ház, garázs, nyaraló, 
m�szaki cikk és egyéb la-
kossági apróhirdetés kate-
góriájába sorolható tartalmú 
hirdetése. Kelet Balatoni 
Kistérségben m�köd� köz-
intézmények, iskolák, óvo-
dák, alapítványok, társa-
dalmi szervezetek program-
jaikról 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 
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Kedves Fels�örsiek! 
 
Veszprémi üzletben dolgo-
zó fodrász vagyok, fels�örsi 
lakos. Fels�örs területén 
hívásra házhoz megyek 
el�zetes egyeztetéssel. Id�-
vel saját házamnál is szeret-
nék üzletet nyitni. 
-N�i, férfi, gyermek hajvá-
gás 
-Hajfestés Yunsey festékkel 
-Melírozás különböz� tech-
nikákkal 
-Dauer 
 
Szántai Mónika 
Tel.: 06 30 937 8510 
 

 
INGATLANKÖZVETÍTÉS, 

ÉRTÉKBECSLÉS 
 
Továbbra is keressen ben-
nünket, ha Fels�örsön vagy 
a térségben eladó családi 
házat, telket, hétvégi házat, 
albérletet keres vagy kínál. 
Bizalmukat el�re is köszön-
jük. 
 
 

Teleház 
 

Teljeskör� számítógép 
szerviz precízen és gyorsan.  
Akár a bejelentést�l számí-

tott 2 órán belül.  
 

Díjak: 
Magánszemélynek: 2000,-

Ft+Áfa 
Cégeknek: 3000,-Ft+Áfa 

 

 
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! 

 
256MB-os SD kártya: 
4.620Ft 
256MB-os pendrive+MP3 
lejátszó: 9.130Ft 

 
Új és használt számítógé-

pek kedvez� áron. 
 

Home Plus számítógép: 
Asus alaplap, Celeron 2400, 
256MB RAM, ATI Radeon 
128 MB-os VGA, 5.1 hang-
kártya, 80GB HDD, DVD-
rom, 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 
 

 
 
 

ELADÓ 
 

 
 

Honda VT 250 Spada ’90-
es évjáratú 2 hengeres tú-
ramotor, motorikusan na-
gyon jó állapotban túrado-
bozzal, két bukósisakkal, 
benzincsap hibával eladó.  
 
Érd.: 06 70 255 8438 
 
 

ELADÓ 

 
Palm m500 személyi PDA, 
PalmOS 4.1-re frissített 
operációs rendszerrel, b�r-
tokkal, USB-s adatkábellel, 
szoftverekkel, szép állapot-
ban. 
 
Érd.: 06 70 255 8438 


