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TARTALOMJEGYZÉK 

A testületi ülésen történt 
 
Az elmúlt idıszak eseményei a követke-
zık voltak: 
nagy sikerő irodalmi estet tartottak a 
Malomvölgy Általános Iskola diákjai, 
irodalmi vetélkedıt szervezett Kissné 
Fodor Judit könyvtáros az iskolában. 
Adventi játszóház volt a Teleházban. 
A Nık Felsıörsért Egyesület (az Önkor-
mányzat anyagi támogatásával) tartotta 
meg ez évben elıször a Karácsony Fé-
nyei programot, melyen a település apra-
ja-nagyja részt vett. Nagy sikere volt a 
kisvonatnak, a sok-sok süteménynek és 
a teának. 
Másnap adventi vásárt rendeztek a Pol-
gármesteri Hivatalban az Egyesület tag-
jai. 
 
 
A testületi ülésre az Önkormányzat 
meghívta az iskola tetıterébe az iskolá-
sok és óvodások szüleit is, mivel az elsı 
napirend a Többcélú Társulás létrehozá-
sáról szólt. Az országban már csak né-
hány kistérségben nem jött létre a több-
célú társulás, és ezek közé tartozott a 
Kelet-Balatoni Kistérség is. A felsıörsi 
Képviselıtestület már 2 évvel ezelıtt is 
egyhangúlag síkra szállt a Többcélú 
Társulás létrehozása mellett, mivel 
azonban ez nem jött létre, a 12 település 
több tízmillió (ha nem 100 millió Ft) 
támogatástól esett el. 
A kormányzati törekvések jól mutatták, 
hogy azon települések, akik nem társul-
nak, állami támogatást jóval kevesebbet 
fognak kapni, mint a többiek. Az oktatá-
si törvény elıírása szerint 2008. augusz-
tus 31-e után a 8 osztályosnál keveseb-
bel rendelkezı iskolák tagiskolaként 
mőködhetnek csak tovább, vagy állami 
támogatás nélkül, a település önerejébıl. 
Mivel Felsıörsön jelenleg 56 % állami 
támogatásból és 44 % önrészbıl mőkö-

dik az iskola, az állami támogatás továb-
bi megszerzése céljából, és az intézmény 
fennmaradása érdekében társulás mellett 
döntött az önkormányzat. A Többcélú 
Társulás megalakulásakor már tárgyalá-
sokat folytattunk Veszprém Megyei 
Jogú várossal a Hriszto Botev iskolával 
való társulásról, a Többcélú Társulás 
létrehozása céljából azonban a szerzı-
désben Balatonalmádi Györgyi Dénes 
Általános Iskolával szereplünk tagisko-
laként. A Társulási Szerzıdés aláírása 
után 7 hónap áll a törvény szerint a 
résztvevı önkormányzatok rendelkezé-
sére, hogy a szerzıdést módosítsák, 
ezért ezidı alatt tisztázódik, hogy 
Veszprém Várossal tudunk-e megfelelı 
szerzıdést kötni, mert ha igen, akkor 
iskolánk a Botev tagiskolájává válik 
2007. szeptember 1-tıl. 
A tagiskolává válással a helyben tanulás 
nem sérül, a gyermekek itt Felsıörsön 
járnak továbbra is iskolába, a nevelıtes-
tület változatlan, az igazgatónı is 
Kovácsné Bognár Gabriella marad. A 
társulástól azt várja az Önkormányzat, 
hogy az állami normatívát ezután is 
megkapjuk, és a megoldatlan feladatain-
kat - 2. napközis csoport, angol nyelv 
oktatása - a gesztor iskola segítségével 
meg tudjuk oldani. 
(Idıközben Veszprém Megyei Jogú Vá-
ros oktatási irodavezetıje jelezte, hogy 
vizsgálják a tagiskolává válás lehetısé-
get, és kérték olyan személy megnevezé-
sét, aki adatokkal tud számunkra szol-
gálni.) 
Az Önkormányzat tehát 3 határozatot 
hozott: 
döntött a Többcélú Társulás létrehozása 
mellett, elfogadta a Kelet-Balatoni Kis-
térség Területfejlesztési Társulása meg-
szőnését, 2007. augusztus 31-i hatállyal 
felmondja Alsóörs Önkormányzatával 
az iskolafenntartó társulási szerzıdést. 
Második napirendként Rásky Mihályné 
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Megyei hírek 
Tizenhatodik ünnepi közgyőlés 

kitüntetettekkel 
 

A Megyei Önkormányzat megalakulása 
évfordulójának tiszteletére ünnepi köz-
győlést tartottak a Megyeháza Szent 
István termében. Ebben az esztendıben 
a 16. évfordulót köszöntötték a megje-
lentek. 
 
A  vendégeket Lasztovicza Jenı, a me-
gyei közgyőlés elnöke köszöntötte. A 
megyék szerepét, jelentıségét emelte ki, 
hangsúlyozta, bízik abban, hogy az ezer 
éves megyerendszer még sokáig szolgál-
hatja a benne élıket. 
 
 Talabér Márta ünnepi beszédében a 
megyék szerepérıl szólt, kiemelte, hogy 
az átalakulóban lévı közigazgatásban, a 
regionalizálódás mellett is, igen komoly 
szerep vár továbbra is a megyékre. A 
szerepük megtartása, megırzése nagyon 
fontos feladat. Az alelnökasszony el-
mondta, a szőkülı központi támogatás 
mellett egyre több feladat hárul a me-
gyei önkormányzatra, de mindezidáig 
sikerült fenntartani az intézmények szín-
vonalas mőködését. 
 
A Veszprém Megye Érdemrendje elis-
merésben, melyet a köszöntı beszédek 
után adtak át, Dr. Czirner József a Kö-
zép-dunántúli Mentıszervezet szakmai 
vezetıje, Kádár Tibor festımővész, 
Sarkadi Nagy Antalné népmővelı, és a 
légierı parancsnokság zenekara része-
sült, az együttest Katona János vezeti. 
 

A díjazottak nevében Dr. Czirner József 
szólt. A meglepetésmősorban Mártony 
Zsuzsanna, Völler Adél énekmővészek, 
Kırösi Csaba, és Módri Györgyi szín-
mővészek léptek fel. A zongorakísérı-
jük Völgyesi Gyöngyi volt. 
 
 
Karöltve a kamarával - egyeztetés a 
kereskedelmi kamara, a város és a 

megye vezetıi között 
 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
Veszprém megyei elnöksége vitafóru-
mot kezdeményezett a város és a megye 
vezetıivel, illetve a térség polgármeste-
reivel. Az egyeztetés során a tárgyaló 
felek a közös feladatokat, a fejlesztés, 
együttmunkálkodás irányát jelölték ki. 
 
Markovszki György a Veszprém Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara elnökségé-
nek tagja vitaindítójában megjelölte a 
p r i o r i t á s o k a t ,  e m l í t v e  a 
szentkirályszabadjai reptér mielıbbi 
mőködtetését, a 8-as fıút mihamarabbi 
gyorsforgalmú úttá minısítésének jelen-
tıségét. 
 
A kamarai tagok rámutattak az adórend-
szer hiányosságaira, kiemelve, hogy a 
túlzott adóterhek megnyomorítják a vál-
lalkozásokat. 
 
Az Európai Uniós forrásokról szólva a 
jelenlévık hangsúlyozták annak jelentı-
ségét, hogy minél több és jobb pályázat 
elkészítése közös érdek. 
 

Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés 
elnöke elmondta, az önkormányzatok és 
a kamarai tagok között nincs helye vitá-
nak ebben a kérdésben, hiszen egy csó-
nakban eveznek, közösek az érdekeik. A 
megyei vezetı hozzátette, az önkor-
mányzatoknak alapvetı érdeke, hogy 
minél több, és jobban mőködı vállalko-
zás legyen a területükön, hiszen így a 
településen lakók jobb életkörülmények 
között dolgozhatnak, valamint a befolyt 
adóforintok is nagyobb mértékben gaz-
dagítják a várost, a környezetet. 
Lasztovicza Jenı kiemelte, a kamarai 
tagoknak erıteljesebben ki kellene állni 
a harmadik oldal, a kormányzat elınyte-
len döntései ellen, hiszen ezek azok, 
amelyek legnagyobb mértékben megha-
tározzák a gazdaság mőködését. A leg-
utóbbi két esztendıben történt aránytala-
nul nagymértékő adóemelés igen nehéz 
helyzetet teremtett, nem beszélve arról, 
hogy két alkalommal is év közben került 
erre sor. 
 
A kamara vezetése hangsúlyozta, hogy a 
megnyert, de ki nem fizetett, visszavont 
pályázatok további nehézséget jelente-
nek számukra, és negatívan hatnak hosz-
szú idın át a tevékenységükre. 
 
A tárgyaló felek megállapodtak abban, 
hogy a következı alkalommal az egyez-
tetésre meghívják a Pannon Egyetem 
képviselıjét is, hiszen az intézmény 
szellemi ereje komoly vonzerı lehet a 
befektetık számára. 

közoktatási szakértı által készített jelen-
tést tárgyalta meg a Testület a Malom-
völgy Általános Iskola minıségirányítá-
si programon alapuló vizsgálata kap-
csán, melyet elfogadtak a képviselık. 
A Képviselıtestület döntött a víz- és 
csatornadíjakról, a kommunális szemét 
elszállításának díjáról, melyek mértéke a 
következı: 
- vízdíj: rendelkezésre állási díj 350,- Ft/
hó, vízdíj 123,- Ft/m3 + ÁFA 
- csatornadíj: 749,- Ft/ m3 + ÁFA (mely 
díjból az állam a tárcaközi bizottság 
döntése alapján bizonyos összeget átvál-
lal) 
- szemétdíj:  70-80 l-es edény: 2.385,- 
Ft/ negyedév + Áfa 
110-120 l-es edény: 2.907,- Ft/ negyed-
év + Áfa (60,80 és 110 l-es zsákokat 
továbbra is lehet venni 150, 222, 291 Ft/
db + ÁFA áron) 

A következı napirend a költségvetési 
koncepció volt, melynek fıbb kitételei a 
következık: 
- a költségvetésben elı kell irányozni 1 
fı 8 órás mővelıdésszervezı bérét 
(feladatai: Teleház, könyvtár és mővelı-
désszervezı feladatainak ellátása) 
 - A Felsıörsi Hírmondót a 
Felsıörsért Közalapítvány adja ki 
 - Az Öböl TV támogatását a költ-
ségvetés elıterjesztésekor kell meghatá-
rozni. 
- Meg kell vizsgálni a költségvetés ter-
vezésekor a Köveskút pusztai út javítá-
sának lehetıségét, és a Barecs közi árok 
felújítását is. 
- Óvodába és iskolába be kell tervezni 
az intézményvezetık által kérteket (pl.: 
ipari porszívó, új számítógépek). 
A Képviselıtestület megalkotta 2007. 
évi munkatervét, és döntött az Úttörı 

utca 21. számú ház (és a megosztás 
után) a Kertvégre nyíló telek eladásáról. 
(Ház ára: 15 millió Ft + ÁFA; telek: 
6.250 eFt + ÁFA – liciten történik az 
eladás). 
A Testület döntött arról, hogy szerzıdést 
köt az OTP Garancia Biztosító Rt-vel a 
közútkezelıi kötelezettség megszegésé-
vel okozott károkért való helytállás cél-
jából. 
Lakossági jelzésre egy megrongálódott 
fa és kıkereszt visszaállításáról és meg-
erısítésérıl döntöttek a Képviselık. 
A jövı évi közhasznú foglalkoztatások 
megigénylésérıl hozott döntést a testü-
let, s arról, hogy az óvoda mögötti parkí-
rozó kialakítására, csapadékvíz elvezés-
re és út murvázására a meglévı kereten 
felül 200 eFt-ot biztosít. 
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„KÜRTİ-Tüzeléstechnikai” Bt. 
2007. évi alkalmazandó tervegyeztetési és szabad díjformában tartozó kéményseprı-ipari munkák díjtételei 

 
Tervegyeztetési díjak: 

 
 
Szilárdtüzeléső tüzelıberendezések tisztítása során alkalmazott díjtételek: 

 
 
Az 51/999. (XII.25.) BM rendelettel módosított 27/1996. (X.30.) BM rendeletben nem nevesített kéményvizsgálat során 
alkalmazott díjtételek: 

 
 

 
 
Az árak 20 % ÁFÁ-t tartalmaznak! 
 
Balatonfüred, 2006. december 18. 
 

Ifj. Puska Ferenc 
Ügyvezetı h. 

Kéményseprı mester 

Építmény típusa Ár/db 
Új épület, 1 szintes 8.500,- Ft 

Új épület, 2 szintes 8.800,- Ft 

Új épület, 3 v. több szintes 13.000,- Ft 

Utólagos toldalék épület 4.000,- Ft 

Utólagos tetıtér beépítés 5.000,- Ft 

2-3 lakásos v. rendeltetési egységet tartalmazó épület, nem központi főtéssel 13.000,- Ft 

4-6 lakásos v. rendeltetési egységet tartalmazó épület, nem központi főtéssel 22.000,- Ft 

7-12 lakásos v. rendeltetési egységet tartalmazó épület, nem központi főtéssel 34.000,- Ft 

12-nél több lakást v. rendeltetési egységet tartalmazó épület, nem központi főtéssel 45.000,- Ft 

Épület központi főtéssel (6019 KW) 45.000,- Ft 

Ipari, kommunális intézmény (120 KW-tól) 52.000,- Ft 

Tervmódosítás 3.000,- Ft 

Ipari és gyári kémény, csatorna és akna együtt 8.000,- Ft/fm 
Füstcsıtisztítás 1.500,- Ft/db 

Tüzelıberendezések tisztítása   

Háztartási kazán mechanikus tisztítása 6.500,- Ft/db 

Közterületi kazán mechanikus tisztítása 60KW-ig 8.000,- Ft/db 

Közterületi kazán mechanikus tisztítása 60KW-felett 12.000,- Ft/db 

Cserépkályha tisztítás 16.000,- Ft+ Beépített anyag 

Rezsi óradíj 1.900,- Ft 

Kiszállási díj 4.000,- Ft/eset 
Egyéb célú vizsgálat 

Egyedi, kisközponti kémény esetében 6.000 Ft/kémény 

Győjtı kémény esetében 13.000 Ft/kémény 

Nagyközponti kémény esetében 30.000 Ft/kémény 

Kémény nyomvonal vizsgálat 12.000 Ft/kémény 

Ipari TV-vel végzett (külön merendelt, egyéb célú) viszgálat 
60 kW-ig 11.000 Ft/kémény 
60-120 kW közötti tüzelıberendezés teljesítménynél 24.000 Ft/kémény 

121-240 kW közötti tüzelıberendezés teljesítménynél 31.000 Ft/kémény 

240 kW felett 37.000 Ft/kémény 

Másolat kiadása 1.400 Ft/dokumentum 



 4 Felsıörsi Hírmondó 

FELHÍVÁS 
 
Felsıörs község Önkormányzata pályázatot hírdet a település 
mővelıdésszervezıi feladatainak ellátására. 
Feladatkör: kulturális élet szervezése, teleházzal összevont 
könyvtár vezetése 
Alkalmazási feltételek: 
- humán felsıfokú végzettség 
- számítógépkezelıi készség 
- saját gépjármő 
- mobiltelefon 
 
(Elınyt jelent a szakirányú végzettség, helybenlakás, német 
és/vagy angol nyelvtudás, könyvtárosi végzettség.) 
Pályázat benyújtási határideje: 2007. január 12. 
Pályázat benyújtási módja: írásban a Polgármesteri Hivatal-
ban, Felsıörs, Szabadság tér 2. 
Munkába lépés napja: 2007. március 1. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- szakmai önéletrajzot 
- iskolai képzettséget igazoló okiratok másolatát 
- szakmai programot 
- bérigény megjelölését 
Érdeklıdni lehet: Kenézné Berei Györgyi polgármesternél. 
Telefon: 87/577-210. 

Képek a decemberi programokról 
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2007. január 1-tıl megváltozott a gépjármőadóról szóló törvény, mely szerint a személygépjármővek és a motorkerékpárok 
nem a súlyuk, hanem a teljesítményük után fognak adózni. 
Az adó mértéke a következıképpen változik: 
a gyártási évben és azt követı 3 naptári évben 300 Ft/kilowatt, 
a gyártási évet követı 4 – 7 naptári évben 260 Ft/kilowatt, 
a gyártási évet követı 8 -11 naptári évben 200 Ft/kilowatt, 
a gyártási évet követı 12 -15 naptári évben 160 Ft/kilowatt, 
a gyártási évet követı 16. naptári évben és az azt követı naptári években 
      120 Ft/kilowatt. 
A törvény hatálya kiterjed  a 250 cm3 alatti, rendszámtáblával ellátott és forgalomba helyezett motorkerékpárokra is. 
A katalizátor kedvezmény megszőnik. 
Autóbusz, nyergesvontató, lakópótkocsi továbbra is önsúly alapján, a tehergépjármő önsúly+raksúly fele alapján adózik. 
A súlyos mozgáskorlátozottakat érintı kedvezmény is változik: 
Csak a súlyos mozgáskorlátozott személy, vagy a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító, vele közös háztartásban 
élı szülıje, nevelıszülıje, mostoha – vagy örökbefogadó szülıje tulajdonában lévı 1 db 100 kilowatt teljesítményt el nem 
érı személygépkocsi mentes az adó alól. Ha a mentességre jogosult tulajdonában több  személygépkocsi van, akkor a mentes-
ség a legkisebb teljesítményő személygépkocsi után jár. 
2007. évben is (az elızı két évhez hasonlóan) a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó Hivatal szolgáltatja adóhatóságunk-
nak az adatokat minden hónap 20-ig, mely adatok alapján állapítjuk meg a gépjármőadót. 
A gépjármővek tulajdonában bekövetkezett változásokat a tulajdon átruházással érintett feleknek továbbra is 15 napon belül 
bejelentési kötelezettségük van az okmányirodáknál. 
 
 

       Polgármesteri Hivatal 

Változás a gépjármőadóban 

www.felsoors.hu 


