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2006. március 29-én tartotta soros ülését 
a Képviselıtestület. 
Az elmúlt ülés óta a következı esemé-
nyek történtek: 
- A Hoffmann Rt és az Önkormányzat 
képviselıi garanciális bejáráson fölmér-
ték a nyomvonalon lévı hibákat. A kivi-
telezı áprilisban kijavítja azokat. 
- A Balaton Riviéra Egyesület közgyő-
lést tartott, melyen bemutatták az elké-
szült mikrotérségi turisztikai kiadványt. 
- Az Öböl TV-ben a polgármester be-
szélt a 2006. évi költségvetésrıl, az idei 
fejlesztési tervekrıl. 
- Megegyezés született a mikrotérség 5 
polgármestere között arról, hogy a cso-
paki Forrásfesztiválon mind az 5 telepü-
lés testvértelepülésérıl érkeznek hagyo-
mányırzı csoportok, akik forgószínpad-
szerően mutatják be produkcióikat a 
falvakban június 29 és július 2-a között. 
Felsıörs a zoboraljai Pográny népdalkö-
rét hívta meg. 
- A szociális bérlakásoknál újabb garan-
ciális bejárás volt, a hibákat már kijaví-
totta a kivitelezı. 
- Március 10-én tartotta taggyőlését a 
Sportegyesület, melyen az elnök, Rásky 
Ervin beszámolt a 2005. évi gazdálko-
dásról és a tetıtér átépítésérıl. 
- A Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól 
megigényelte az Önkormányzat az Úttö-
rı utcai Bognár Miklós-féle házat, me-
lyet a kormány megítélt, s ezzel sikerült 
a község vagyonát gyarapítani. 
- Az Utazás Kiállításon részt vett a Bala-
ton Riviéra Egyesület, és az 5 települést 
bemutatta az érdeklıdıknek. 
- A Zala Megyei Közgyőlés elnöke fel-
hívást intézett a  Veszprém megyei tele-
pülésekhez, miszerint aki igényli, annak 
7 db fát adnak elültetésre hazánk 1000 
éves fennállása és az 1956. évi forrada-
lom 50. évfordulója alkalmából. Meg-
igényelte az önkormányzat a fákat, ame-

lyek ünnepélyes keretek között lesznek 
elültetve. 
- Fali hamutartókat szerelt föl a falu-
gondnok a hivatal bejáratához és a Sza-
badság téri buszmegállóra. 
- III. 15-én az Iskola tetıterében nagy 
sikerő mősort adtak az Általános Iskola 
tanulói, majd fáklyás felvonulás volt a 
Hısök Kertjében lévı emléktáblához, 
ahol az Önkormányzat és a Vöröskereszt 
szervezet képviselıi koszorúkat helyez-
tek el az 1848-49-es forradalom emléké-
re. 
- A Veszprém Megyei Önkormányzat 
kiírta a médiapályázatot, amire a Hivatal 
beadta a Felsıörsi Hírmondó kiadására 
az igényét. 
 
 
A testületi ülés 1. napirendjeként a Bala-
tonalmádi Rendırkapitányság tájékozta-
tóját tárgyalta meg a Képviselıtestület. 
A tájékoztató szerint Felsıörsön a 2005. 
évben 37 esetben kellett büntetıeljárást 
elrendelni. 
A KMB rendırök szerint a besurranások 
száma csökkent, a lakosság óvatosabb 
lett, nem engedik be az idegeneket a 
lakásukba. 
A községben 2 esetben történt garázda-
ság, mindkét esetben az egyik szórako-
zóhely volt a helyszín, az éjszakák nyu-
godtak, a közbiztonság jó. 
A betöréses lopások száma csökkent a 
2004. évi 7-hez viszonyítva, ugyanis 
mindössze 1 eset volt. 
Gépkocsi feltöréssel elkövetett lopás 3 
volt, ebbıl egy esetet felderítettek, egy 
esetben pedig az értékek visszakerültek 
a tulajdonoshoz. 
A KMB csoport tagjai Balatonalmádi 
KMB csoportjával közösen nagy figyel-
met fordítottak a közlekedésbiztonsági 
helyzetre is. A Közlekedésrendészeti 
Alosztály fokozottan ellenırizte a gép-
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jármővezetıket. Kiemelt szabálysértés 
elkövetése nem jellemzı a településen  
élıkre, az elkövetık az átutazók közül 
kerültek ki többnyire. 
Az elızı évi duplájára nıtt az ittas jár-
mővezetés vétsége miatti büntetıeljárás-
ok száma (10 eset). 
Sajnos volt helyi lakos is az elkövetık 
között. 
2006. március 16-tól saját sebességmérı 
berendezéssel rendelkezik a Kapitány-
ság, így a korábbinál többször tudják 
alkalmazni helyben is. 
2006. évben 9 közúti baleset volt a köz-
ség területén, mely 1 könnyő és 1 súlyos 
sérüléssel végzıdött, 7 esetben csak 
anyagi kár keletkezett. 
A fiatalok körében a közlekedési sza-
bálysértések a leggyakoribbak. A veze-
tıi engedély és a bukósisak hiánya okoz-
za a legtöbb gondot a segédmotor-
kerékpárokkal való közlekedésnél. 
A rongálások száma visszaesett, viszont 
gyakori a fiatalok körében a szemetelés, 
a másik gyermek megverése és a do-
hányzás. 
A családon belüli bántalmazás nem jel-
lemzı a településen, 1-2 esetrıl tud csak 
a rendırség. A kábítószer terjesztése, 
fogyasztása sem jellemzı, 2005-ben 
nem indult eljárás senki ellen. 
A Képviselıtestület elfogadta a KMB 
rendırök tájékoztatóját. 
Második napirendként az Óvodavezetı 
igényét a csoportbıvítésre tárgyalta meg 
a Képviselıtestület, s eldöntötte, hogy 
április 20-ig egy bizottság megvizsgálja  
a nevelendı gyermekek létszámának 
változása miatt teendı intézkedéseket, 
és tesz javaslatot a Képviselıtestületnek. 
A bizottság tagjai: Orbán Csilla, dr. 
Könczöl Gábor, Antal Gyula, Angyal 
István, Rásky Mihályné, az építész és 
Kenézné Berei Györgyi. 
Az Önkormányzat döntött arról, hogy 
2006. április 1-tıl 2006. december 31-ig 
Puskás Beatrix tanító-népmővelıt alkal-
mazza mővelıdésszervezıként a Bala-
tonalmádi Munkaügyi Központ közvetí-
tésével a HEFOP program keretében. A 
mővelıdésszervezı feladata a település 

kulturális életének szervezése és a 
Teleház mőködtetése. 
A helyi adóztatás 2005. évi feladatellátá-
sáról szóló beszámolót tárgyalta a Testü-
let. A jegyzı és az adóügyi elıadó által 
készített anyagból kiderült, hogy 2005-
ben 34.880.053,- Ft adót fizettek be  az 
adózók, s ez a tervezett 99,39 %-a volt. 
Az idegenforgalmi adónál fokozott el-
lenırzésrıl döntöttek a Képviselık, s 
arról, hogy a beszámolót elfogadják. 
A belsı ellenırzésrıl szóló beszámolót 
elkészítette Nagy Györgyné belsı ellen-
ırzési vezetı és dr. Könczöl Gábor jegy-
zı. A Képviselık elfogadták a jelentés-
ben foglaltakat. 
A következı napirend keretében - amely 
a 2006. évi költségvetési rendelet módo-
sítása volt - döntés született arról, hogy a 
Vendégváró Egyesület nem kap támoga-
tást a tisztújításig, a KMB rendıröknek 
viszont 50 ezer Ft-ot utal át rendezvé-
nyek biztosítására, hatékony lebonyolí-
tásának elısegítésére. Arról is döntés 
született, hogy ebben az évben nem fog-
lalkoznak a Képviselık a Miske domb-
oldal megvételével, s hogy a polgármes-
ter bére bruttó 313 ezer Ft, a költségtérí-
tése 62.800,- Ft-ra változik a köztisztvi-
selıi illetményalap változása miatt. 
A Településrendezési Terv módosítását 
határozta el a Testület, és megkeresi az 
A.D.U. Építész Iroda Kft-t azzal, hogy a 
Lakosságtól bejövı módosítási kérelme-
ket szakmailag vizsgálja meg. 
A Bárókerti tulajdonosközösség kérel-
mében felvetett közmővesítéshez (víz, 
szennyvíz, közvilágítás, átépítés, stb.) 
hozzájárul az Önkormányzat, és a társu-
lat megalakításához minden adminiszt-
ratív segítséget megad. 
Arról is döntés született, hogy a villany 
közmővesítéssel kapcsolatos jelzálogjog 
bejegyeztetés költségét megelılegezik 
az építıközösségnek azzal, hogy legké-
sıbb az elsı plusz befizetéskor vissza 
kell téríteni azt. 
A Fenyves utcában a végleges csapadék-
víz-elvezetést ebben az évben nem építi 
ki a Testület, de elhatározza, hogy a 
Településfejlesztési Bizottság javaslata 

szerint az idıszakosan feltörı források 
vizét elvezeti. 
A Prevics-ház felújítása céljából pályá-
zatot kell benyújtani a Balaton Fejleszté-
si Tanácshoz 6.717.275,- Ft költséggel, 
3.358.638,- Ft önrésszel. Az önrész 
csökkentésére a Megyei Önkormányzat 
Pályázati Önerı Alapjából 30 %-ot meg 
kell igényelni. 
Az épületben a felújítás után helytörté-
neti múzeumot szeretne a Testület kiala-
kítani, hogy ezzel is lehessen Felsıörs 
vonzerejét növelni. 
A Kép-bank megalkotására kiírt pályá-
zatot elbírálták a Képviselık. 
Veszprém Megyei Jogú Város megke-
reste Önkormányzatunkat azzal, hogy a 
Lovasi Séd felsıörsi szakaszának tábor 
alatti részét vegye át üzemeltetésre. Mi-
után a város kezdte el a 80-as években e 
szakasz rendezését - az Úttörı tábor 
alatti részrıl van szó -, a Testület tulaj-
donosi hozzájárulását adja az üzemelte-
téshez, de azt nem veszi át. 
A 7Nap Plusz kereste meg az Önkor-
mányzatot települési hírek megjelenési 
lehetıségével, a Képviselık viszont úgy 
látták, hogy az Öböl TV képújságja, a 
Felsıörsi Hírmondó, az eseti szórólapok 
és a hirdetıtáblák révén tudja a Hivatal 
tájékoztatni a község lakóit. 
Egy alapítványi kérelmet is elutasított a 
Képviselıtestület, és megszavazta a 
Norvég Alap Európai Uniós pályázat 
önrészének befizetését környezetvédel-
mi témakörben. 
A központi orvosi ügyelet finanszírozá-
sának kérdése került napirendre. A fel-
adat ellátásáért a szolgáltatónak 33,- Ft/
lakos/hó hozzájárulást fogadtak el a 
Képviselık. 
A luxusadó rendeletet elfogadta az Ön-
kormányzat, aminek szövege, tartalma 
megtekinthetı a Polgármesteri Hivatal-
ban, ugyanez vonatkozik a lakások bér-
letére és elidegenítésére vonatkozó ren-
deletmódosításra is. 
     
  Kenézné Berei Györgyi 
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A korábbi cikkek némelyikét úgy kezdhettem, hogy nem 
történt bőncselekmény a község területén. Ez most sem lehet-
ne másként, ha csak a „hagyományos” bőncselekményeket 
kellene ismertetnem.  A ha szót ezúttal is, mint már oly sok-
szor, az ital miatt kell használnom. Az elmúlt idıszak alatt, 
sajnos két helyi polgár is akadt, akik oly mértékben fogyasz-
tottak alkoholt a vezetés megkezdése elıtt, hogy ellenük, a 
rendıri intézkedést követıen, bírósági eljárás keretében törté-
nik majd a felelısségre vonás. Azt ugye már említenem sem 

kell, hogy ez bizony a vezetıi engedély idıleges bevonásával 
is fog járni, mely idıtartama az İ esetükben, akár az egy évet 
is meghaladhatja. Mindketten visszaesıknek számítanak 
ugyanis, nem az elsı eset, hogy ilyen eljárás alanyai. És ami 
még mindkettınél azonos, néhány hónapja kapták vissza a 
jogosítványaikat, azt is mondhatnám, még igazán meg sem 
melegedett a zsebükben. 

További két személlyel szemben szabálysértési eljárást 
indítottunk ittas vezetés miatt, mivel az İ esetükben, az ittas-

R e n d ı r s é g i  h í r e k  
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ság mértéke nem lépte túl a 0,8 –ezrelékes határt. Úgy gondo-
lom, sokszor írtam e lap hasábjain is az ittas vezetés veszélye-
irıl, arról, hogy milyen következményekkel jár a lebukás, 
illetve milyen veszélyeket hordoz a közlekedıkre az, aki 
ilyen állapotban vesz részt a forgalomban. Csak egy számadat 
ezzel kapcsolatosan, hosszú évek tapasztalatai alapján megál-
lapítható, hogy a közlekedési balesetek közel 15%-át az ilyen 
vezetık követik el, ezen belül, természetesen más-más adatok 
vannak a halálos, valamint a súlyos következménnyel járó 
balesetek statisztikai adataiban. Nagyon kérek minden olva-
sót, hogy alaposan gondolják meg, milyen körülmények kö-
zött kezdik meg a vezetést, azt hiszem, abban egyetértenek 
velem, hogy mindannyiunk közös érdeke is ezt kívánja. 

  
Lehet, hogy mire ez a cikk az Önök kezébe kerül, már 

benne leszünk a madárinfluenza következményeinek felszá-
molásában. A cikkírás idıpontjában még csak az ország 
egyéb területein tapasztalhatták meg ezeket, de nincsenek 
illúzióink, ezt a térséget sem fogja elkerülni a vész. Szeret-
ném leszögezni, hogy a rendırség azokat a feladatokat fogja 
végrehajtani, amelyeket a felszámolásban érintett szakmai 
szervezetek meghatároznak számunkra. Ezek általában vala-
mely terület zárását, az oda be- és kihajtani szándékozók el-
lenırzését fogják jelenteni, illetve más itt nem részletezhetı, 
de hatásukat tekintve mindenképpen korlátozásokat, kény-

szerintézkedéseket, azok bevezetését, végrehajtását segítı 
tevékenységek lesznek, amelyek elsısorban azt célozzák, 
hogy minél kevesebb problémával kerülhessünk ki a járvány-
ból. Ezek elsısorban az Önök érdekében kerülnek bevezetés-
re, éppen ezért kérem, hogy fegyelmezetten segítség kollégá-
im munkáját!  Arra sincs semmilyen ok, hogy pánikba es-
sünk, hiszen ha betartjuk a szakemberek utasításait, akkor 
nem jelent jelentısebb kockázatot a járvány, reményeim sze-
rint. 

  
Még az elıttünk álló idıszakra vonatkozóan szeretném a 

segítségüket kérni. A közelgı jó idı biztosan sokakat csábít 
majd kirándulni, kimenni egy kicsit a szabad természetbe. 
Kérem tehát, hogy egy kicsit körültekintıbben figyeljenek 
oda, hogy a lakásukat zárva hagyják, esetleg egy jó szomszéd 
figyelmét is felhívva a távollétükre, aki jelzi felénk, ha eset-
leg illetéktelenek járnának az elhagyott lakásban, vagy csak a 
környékén, továbbá azt kérem, hogy ha gépkocsival utaznak, 
és idılegesen elhagyják azt, ne hagyjanak benne értéket, és 
persze gondosan zárják le a jármővet! 
  
   Balatonalmádi, 2006. Március. 09. 
  
                                                        Grúber Sándor r. alezredes 
                                                                  rendırkapitány 

Tisztelt  Vendégfogadók! 
 

A korábbi évek gyakorlatának megfelelıen 2006. évben tovább folytat-
juk adóellenırzési tevékenységünket. Az építmény és telekadó ellenırzése 
mellett idén különös figyelmet fordítunk az idegenforgalmi adó ellenırzésé-
re, mivel az utóbbi években folyamatosan csökken ennél az adónemnél a 
bevétel.  Az idegenforgalmi adó csökkenését az ideérkezı vendégek szá-
mának  csökkenése is okozhatja, illetve az adó befizetésének elmulasztá-
sa is. 

Ezért felhívunk minden falusi szállásadót, hogy a bírságok elkerülése 
miatt a vendégkönyvet folyamatosan vezessék az ideérkezı vendégeikrıl, 
miután érvényesíttették azokat adóhatóságunknál, és a beszedett kurtaxát 
az adóhatóság felé bevallani és befizetni  szíveskedjenek. 

Az adóhatóság az idei szezon idıtartama alatt több alkalommal helyszí-
ni ellenırzést tart a fentiek érdekében. 

Végezetül kívánunk valamennyi vendégfogadó számára vendégekben 
gazdag idegenforgalmi szezont. 

Adóhatóság 

Az óvodai beíratás idıpontja: 
 
2006. április 27-28-án 1300-
1700 óráig. 
Minden leendı kis óvodást sze-
retettel várunk. 

F E L H Í V Á S !  
 

A súlyos mozgáskorlátozott 
személyek közlekedési és 
szerzési támogatási kérelmü-
ket 2006. április 30. napjáig 
nyújthatják be a Polgármeste-
ri Hivatalban. 

A Felsıörsi Hírmondó már 1 évti-
zednél régebben igyekszik elvinni a 
híreket a település Lakosságához. 
Valamikor régen, valamelyik Önkor-
mányzat azért hozta létre, hogy a köz-
lendıit eljuttassa az érdeklıdıkhöz. 
Idınként sikerül színesebbé tenni 1-1 
ünnepkörre való megemlékezéssel, 
beszámolóval, mely a megtörtént ese-
ményt felidézi. Az Önkormányzat 
nyitott volt a hosszú évek során arra, 
hogy a köz érdekében tett felhíváso-
kat, hirdetéseket, közérdekő esemé-
nyeket megjelentesse. 

Arra se pénz, se lehetıség nincs 

egyenlıre, hogy a településen történı 
dolgok egyéni felfogás szerinti ma-
gyarázatát megjelentessük. Az újság 
szerkesztıinek célja a TÁJÉKOZTA-
TÁS, az események tárgyszerő ismer-
tetése. 

Akinek magánvéleménye van bár-
milyen témával kapcsolatban, az ke-
resse meg a Polgármesteri Hivatal 
dolgozóit, a polgármestert és szívesen 
állnak mindenkinek rendelkezésére a 
település dolgaival kapcsolatos tisz-
tánlátás érdekében. 

 
a Képviselıtestület 

KÖZLEMÉNY  Szín, forma, kényelem, ár. 
Önnel, Önnek, Veled, Neked. 

Kanyuk Réka okleveles lakbe-
rendezı vállal 

mind lakberendezési tanács-
adást, 

mind teljes berendezési terv-
dokumentáció készítést! 

Elérhetıségeim: 
Tel.:     06-70-545-7013 
E-mail: kanyukreka@merill.hu 
             aranypatina@merill.hu 
Web:    www.aranypatina.com 
            www.hely-szin-terv.hu 



SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN! 
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A Balatonfıi 19. számú Tulajdonosi Közösség 2006. április 21-én 17.00 órakor a balatonkenesei Falu-
házban tartja 

ÉVES KÖZGYŐLÉSÉT. 
 

A Közgyőlés nyilvános, azon minden termıföld tulajdonnal rendelkezı személy részt vehet. 
A Közgyőlésen a Közösség elnöke Sipıcz István Úr beszámol az elmúlt évek eseményeirıl, a vadászati 
jog bérbeadásából származó bevételekrıl - kifizetésekrıl a pénzügyi gazdálkodásról. 
A Tulajdonosi Közösség választott képviselıi a feltett kérdésekre válaszolnak és a jövıre vonatkozó ja-
vaslatokat szívesen fogadják. 
Határozatképtelenség esetén az ismételt közgyőlés 2006. április 21-én 17.15 órakor, a megjelentek szá-
mától függetlenül lesz megtartva. 
 

       Balatonfıi 19. számú 
       Földtulajdonosi Közösség 

 

 a Baksai Autósiskolánál TTTT    
Idıt és útiköltséget takarít meg, ha helyben tanul! Ingyenes tankönyvhasználat! 
Azonnali 30% -os tandíjkedvezmény! Diákkedvezmény! Részletfizetési  
lehetıséggel. Számítógépes oktatás, és számítógépes vizsgára való felkészítés! 
 

Tanfolyamnyitó: 2006. 04. 19. 17.00 órakor 
    

Felsıörsön a Faluházban.  
Igény szerint délelıtt, délután vagy hétvégén. Gépkocsi-választási lehetıség. 
Érd: Baksai Gábor B.almádi Lehel u. 27. 30-916-3286,30-500-7695, 88/430-107 

 
Tájékoztató 

 
 
Felsıörs község Önkormány-
zata értesíti a Lakosságot, hogy 
a szokásos lomtalanítás kül– és 
belterületen 2006. június 12-én 
lesz. 
 
 

Kenézné Berei Györgyi 
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 F a r s a n g i  k é p e k  

Bár már itt a tavasz, mégis jó visszaemlékezni a farsangi idıszakra. 

 
Hihetetlen akciók! 
Szeretne ingyen weboldalt? 
Látogasson el hozzánk: 
www.pchospital.hu 
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A megye legnagyobb autósiskolája a 
TURBÓ GÉPJÁRMŐVEZETİ-KÉPZİ KFT 

Veszprém Ibolya út 10-12. OKÉV:02-0027-04 
 
 
 
 
 

Személygépkocsi, motorkerékpár, segédmotor-kerékpártanfolyam 
30% tandíjkedvezmény! Részletfizetési lehetıség! 

Gépkocsi választási lehetıség. 
Egyéni idıbeosztás szerinti elméleti oktatás. Türelmes oktatók. 
Jelentkezés: 06/88/564-070; 06/20/365-71-12; 06/30/644-57-94 

T 

Ebéd  házhozszá l l í tás  
Tota l  Food 

Rész letek  a  Te leházban 

Mikrokamerás hajdiagnosztika 
 
Díjmentes hajgyógyászati vizsgálat és szaktanácsadás problé-
más fejbırre/korpásodás, zsírosodás, hajhullás/ 
Szeretettel várok minden érdeklıdıt. 
 
Felsıörs, Fı u.33. 
Tel: 70/319-2007 
       87/477-593 

Elsı osztályú termelıi méz eladó! 
 
 
 
 

Akác: 900 Ft/kg 
Vegyes: 700 Ft/kg 
Gesztenye jellegő: 900 Ft/kg 
Érd.: Felsıörs, Malomvölgy u. 32. 
Tel.: 87/477-070 

Simó Zoltán 

Anyák napját hagyo-
mányosan május elsı 
vasárnapján ünnepeljük. 
Édesanyánk az a sze-
mély, akivel elıször kap-
csolatba kerülünk szüle-
tésünkkor, és akivel az a 
láthatatlan kötelék meg is 
marad egész életünkben.  

İ az a személy, aki 
összetartja a családot, 
akinek a jelenléte, gon-
doskodása életünk része, 
aki meghallgat, aggódik 
miattunk, aki ıszintén 
örül sikereinknek, aki 
mindent megbocsát és 
akihez mindig visszatér-
hetünk. İ az, akihez örö-
münkkel, bánatunkkal, 

egyaránt fordulhatunk. İ az egyetlen, aki mindig feltétel nélkül 
szeret egész életünkben, és aki számára mindig a gyermekei a 
legfontosabbak, akárhány évesek legyenek is. 

  
Anyák napján legalább pár szál virággal a kezünkben álljunk 

oda anyánk elé, öleljük meg, és egy szép verssel, vagy pár 
szívbıl jövı szóval köszöntsük fel. 

Schuszterné Lengyel Zsuzsanna 

Anyák napja 

Ingyenes biztonságtechnikai felmérés! 
 

Ha szeretné ön is biztonságban tudni adatait, 
hívja a PC Hospital-t! 
Tel.: 06 70 772 4521 


