
Önkormányzati hírek
Felsőörs község képvise-

lő-testülete 2012. november 
28-án közmeghallgatást tar-
tott. A közmeghallgatás kere-
tében Hebling Ernő a Balaton-
almádi Rendőrkapitányság ve-
zető-helyettese tartott tájékoz-
tatót a környék közbiztonságá-
ról és válaszolt a megjelent ér-
deklődők kérdéseire. A rend-
őrségi fórum után Tromposch 
Júlianna, a Snétberger Zenei 
Tehetség Központ menedzse-
re tartott tájékoztatót a központ 
megalakulása óta elért eredmé-
nyekről.

Végül a falu fejlődését befo-
lyásoló elmúlt egy év eredmé-
nyeiről, a folyó ügyekről és a 
további tervekről tájékoztat-
ták a képviselő-testület tagjai a 
közmeghallgatáson megjelent 
kb. 20-30 főt.

A közmeghallgatás után a 
képviselő-testület rendkívüli 
ülést tartott. A rendkívüli ülést 
elsősorban a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal igazgatójának 
véleménykérő levele indokolta. 
Erre adott válaszul a képviselő-
testület az iskola szülői mun-
kaközösségének előzetes véle-
ményét figyelembe véve és az-
zal összhangban kifejezte szán-
dékát, hogy a felsőörsi felső ta-
gozatos diákok számára kötele-
ző felvételt biztosító iskolának 
továbbra is a veszprémi Hriszto 
Botev általános iskolát kívánja 
megtartani.

Szintén a rendkívüli ülésen 
tárgyaltak a képviselők a kor-
mányhivatal törvényességi fel-
hívásáról, mely a Helyi Építé-
si Szabályzat (HÉSZ) egy már 
2008-ban is érvényes azon 
pontját kifogásolta, mely a be-
építésre szánt területek belterü-
letbe vonásának feltételeit sza-
bályozta. A kormányhivatalnál 
magánszemélyek által indított 

eljárás elsősorban a telekalakí-
tással kapcsolatos utak és köz-
művek létesítésének költsége-
it próbálja vitatni. A képvise-
lő-testület álláspontja az volt, 
hogy a HÉSZ ezen szabályozá-
sa az új jogszabályi környezet-
ben valóban nem elég pontos, 
ezért ennek módosítását az ép-
pen folyó átfogó rendezési terv 
módosítása során kívánja kor-
rigálni.

Végül harmadik napiren-
di pontként a testület döntött a 
záportározó engedélyezéséhez 
szükséges eljárási díj megfize-
téséről is. Mint már írtam, a zá-
portározó a csapadékvíz-elve-
zetés megépítésének nélkülöz-
hetetlen feltétele.

2012. december 10-én a rö-
vid határidők miatt ismét rend-
kívüli ülésen születtek az aláb-
bi döntések:

A Balatonalmádival alakí-
tandó Közös Önkormányza-
ti hivatallal kapcsolatos for-
mai döntések, úgymint meg-
szüntető és alapító okiratok, 
valamint Szervezeti és Mű-
ködési szabályzat jóváhagyá-
sa. Ugyancsak a közös hivatali 
struktúra miatt volt szükség a 
Miske Óvoda Alapító Okiratá-
nak módosítására, ugyanis az 
óvoda könyvelését ezentúl a 
Balatonalmádi Városgondnok-
ság fogja ellátni.

Szintén ezen a rendkívüli 
ülésen kellett formai döntése-
ket hozni az iskolá(n)kkal  kap-
csolatos átalakulások miatt az 
iskolafenntartó önkormányza-
ti társulás megszüntetéséről (a 
törvény erejénél fogva minden 
ilyen társulás megszűnik), va-
lamint Malomvölgy Tagisko-
lánk működtetésének Balaton-
almádi Tankerület részére tör-
ténő átadásáról.

(folytatás a 3. oldalon)

VI. évfolyam 7. szám 2012. december
A Felsőörsi Önkormányzat Kiadványa

Ismét eljött a karácsonyi előké-
születek ideje, számtalan jelét lát-
juk az utcákon, kirakatokban, szí-
nes neon-reklámokon és persze a 
nappalinkba betolakodó hirdető-
oszlopon, a TV-k képernyőjén. Újra 
indul a hajsza az ajándékok, a csil-
logó csecse-becsék után és vásárlá-
si lelkesedésünket még egyre üre-
sedő pénztárcánk sem korlátoz-
za. Ne várj! Vedd meg most! Mert 

megérdemled..., mert pont ez kell 
neked..., mert enélkül nem élhetsz 
teljes életet! Ezt súgják, sulykolják 
nap mint nap a szinte egymást érő 
reklámok a médiában. A fogyasztói 
létbe belecseperedő ifjú korosztály-
ok aztán a téli vásár harsány dísz-
leteivel azonosítják a karácsonyt, s 
az ’előadás’ szervezői gondosan el-
távolítják az ünnep igazi tartalmá-
ra utaló jegyeket. Így lesz a kará-
csonyfából lassanként télfa az Eu-
rópai Unió fővárosában és így si-
lányul az adventi ünnepkör vára-
kozása egyszerű birtoklási vággyá. 
Számtalanszor megtapasztalhat-
tuk pedig azt, hogy a materiális vi-
lág tárgyaihoz fűződő vágyaink ki-
elégítése nem vezet el a lelki béké-
hez, sőt inkább még nyugtalanab-
bá tesz. A vágyott tárgy manapság a 
megszerzése után nem sokkal javít-
hatatlanul tönkremegy, hiszen így 
tervezték, biztosítani kell a folya-
matosan megújuló piacot. Egy-egy 
divatos tárgy birtoklása hamarosan 
újabb vágyakat kelt, még szebbnek 
és jobbnak tekintett jószágok iránt. 
Ez az ördögien működő társadalmi 
csapda teljesen elidegeníti a közös-
ségek tagjait, énközpontú, atomi-
zált világba hajszolja az embereket. 
A törvény jogászok játékává válik, 
megszűnik erkölcs és morál, a tár-
sadalom finom szövete felszakad, 

csak a meztelen anyagi érdek vezé-
rel bennünket. 

Sokan és sokszor felvázolták már 
ezt a komor jövőt nagy íróink és tu-
dósaink közül, és szinte mindenki 
rámutatott arra, hogy a sötét jövő 
elkerülhető. Emberek tudunk ma-
radni az embertelenségben, ha spi-
rituális hagyományainkat megőriz-
ve és újra átélve képesek leszünk 
megérteni és elfogadni az embe-

ri lét isteni oldalát. A felénk ára-
dó isteni szeretet legcsodálatosabb 
bizonyítékát, Jézus születése nap-
ját tiszta, odaadó szívvel kell ünne-
pelnünk. Fel kell készülnünk Kará-
csonyra, várakoznunk kell a kará-
csonyi ünnep és a karácsonyi misz-
térium bekövetkeztére. Meg kell 
szoknunk a várakozást, meg kell ta-
nulnunk azt, ami nagyszüleink ide-
jében még természetes volt. A vára-
kozás nem elvesztegetett idő, a vá-
rakozás közben nem fogunk elsza-
lasztani kedvező lehetőségeket. A 
várakozás, az advent felkészülés az 
ünnepre, az Istennel való találko-
zásra, embertársainkkal való meg-
békélésre. Az advent magában hor-
dozza a felismerés, a tapasztalás le-
hetőségét. Felismerhetjük saját lel-
künk gazdagságát, s ha jól odafi-
gyelünk, megtapasztalhatjuk a má-
sokon át felénk áradó isteni szere-
tetet. Mindennek megvan a rendelt 
ideje. Ideje van az örömnek, a bá-
natnak és ideje van a várakozásnak 
is. Szánjuk tehát oda az időt a Fi-
úra való várakozásnak, hogy való-
ban örvendezni tudjunk születésén, 
és újra be tudjuk engedni szívünkbe 
az Eljövendőt. 

Kegyelemteljes, békés és boldog 
Karácsonyt kívánok valamennyi 
felsőörsi polgárnak.

Kulcsár Tamás

Várakozás

Készítette: Róza Nicolle

FELSŐÖRSIHírmondó



FELSŐÖRSIHírmondóFELSŐÖRSIHírmondó
2 3

Változások II.
A 2012. november 28-i közmeghallgatá-

son elhangzott kérdések és az azóta is fel-
röppenő félrevezető pletykák és ötletelések 
miatt e cikkemben a folyamatban lévő át-
alakulások további részletesebb indoklása, 
más szemszögből történő megvilágítása ol-
vasható.

Elsőként fontos leszögeznem, hogy a ko-
rábbi évektől eltérően a 2013-as évben je-
lentősen csökken az állami finanszírozás 
Felsőörsre jutó mértéke, mely még úgy is ne-
gatívan befolyásolja költségvetésünket, hogy 
egyes feladatok és az ehhez kapcsolódó ki-
adások elkerülnek önkormányzatunktól.

A korábbi cikkemben említett kb. 15 mil-
lió forintos hiányt elsősorban a polgármes-
teri hivatal működési kiadásainak (tiszte-
letdíjak – beleértve az alpolgármester Úr 
tiszteletdíját – eltörlése, teljes munkaidejű 
foglalkoztatások részmunkaidőssé tétele: 
pl.: művelődésszervező) csökkentésével, 
alanyi jogon járó szociális juttatások rend-
szerének átalakításával, önként vállalt fel-
adatok racionalizálásával (pl. sportegyesü-
let, polgárőrség kisebb mértékű támogatá-
sa) próbáltuk lefaragni. Az ezen intézkedé-
sek után is fennmaradó kisebb részt pedig 
a helyi adóbevételek növelésével voltunk 
kénytelenek egyensúlyba hozni. Az ehhez 
szükséges részletes intézkedéseket a jövő 
évi költségvetés koncepciójához kapcsoló-
dó, többször átgondolt, alaposan előkészí-
tett intézkedési tervünk tartalmazza.

A szociális rendszer átalakításán belül az 
időskorúak nappali ellátásában a testület-
nek 2010. decembere óta szándékában állt 
az idősek klubjának nyitva tartását 6 órá-
ra csökkenteni, ami értelemszerűen a klub-
gondozó munkaidejének csökkentését je-
lenti. A testület ezt most a 2013. évi költ-
ségvetési koncepciójában el is fogadta. /
Zárójelben jegyzem meg, hogy az itt dol-
gozó, állandóan jelenlévő gondozó mun-
katárs nem vezető beosztású közalkalma-
zott. Ő a közalkalmazotti jogszabályok és 
a garantált bérminimumra vonatkozó sza-
bályok együttes alkalmazásával br. 108.e. 
Ft-os (nettó 79.910. Ft) havi illetménnyel 
dolgozik a szolgáltatásban, vezetői pótlé-
ka nincs./ 

Ugyanakkor a házi segítségnyújtásban 
(HS) dolgozók munkaidő csökkentésének 
tervét az alábbiak miatt elvetette a képvi-
selő-testület.  A HS szolgáltatásban 2011. 
január 1-től hatályos szabályozás szerint 
életben van az ún. 1/9-es kapacitásszabá-
lyozás, amely azt jelenti, hogy egy 8 órá-
ban alkalmazott gondozó 9 főnél több gon-
dozottat nem láthat el. Az óraszám csök-
kentésével az ellátható idősek száma két 
munkatársra vetítetten összesen 5 fővel 

csökkenne. Ez azt jelentené, hogy a jelen-
legi idős ellátottaink negyedét a szolgálta-
tásból ki kellene zárni. A kizárás következ-
ménye pedig a lehívható normatív támoga-
tás mutatószámának 5-tel való csökkenté-
séhez vezetne éves szinten, amely 2013-
ban az ismert adataink alapján minimáli-
san 812.500. Ft bevételkiesést jelent, ami 
közel azonos a kiadási oldalon a lépéssel 
eszközölt megtakarítással /kiadáscsökken-
téssel/. Ennek a lépésnek tehát érdemi ha-
tása nem lenne költségvetésünkre, ellenben 
csökkentené az idősek szociális biztonsá-
gát, az ellátottak és hozzátartozóik életmi-
nőségét a településen.

Újabb sajnálatos fejlemény, hogy a ko-
rábban még csak tervezetében ismert, az 
ország 2013-as költségvetéséről szóló tör-
vényt időközben (2012. december 11-én), 
zárószavazás előtt benyújtott módosító in-
dítvány szerint fogadta el az országgyűlés. 
Ezzel a fenti intézkedési terv alapját ké-
pező állami finanszírozás mértéke tovább 
csökkenhet. Ez, a jövőre kialakuló, Bala-
tonalmádival közös Önkormányzati hiva-
tal és felsőörsi kirendeltségének finanszí-
rozásán keresztül érint minket érzékenyen. 
Az ezzel kapcsolatos (újabb) tárgyalások 
Balatonalmádival lapzártánkkal egy idő-
ben folynak, így a végkifejlet az év utol-
só napjaira húzódik. A kirendeltség állomá-
nyának (a jelenlegi 6 helyett 2013-ra ter-
vezett 4 fő) további csökkentése is szük-
ségessé válhat. Az ügyfélközpontúság ér-
dekében a 4 fős kirendeltség esetén sem 
csökkenne jelentősen a kirendeltség dol-
gozóira jutó feladatok mennyisége a jelen-
legihez képest. Hiszen éppen arra töreked-
tünk, hogy a lehető legtöbb feladatot hely-
ben tudjunk a lakosság részére elintézni, 
és ne kelljen azok miatt Balatonalmádiba 
menniük a Felsőörsieknek. Leegyszerűsít-
ve: minél kevesebben dolgoznak a hiva-
talban, annál kevesebb ügyet intézhetnek 
helyben a felsőörsi lakosok. A jelenlegi fel-
fokozott pályázat-előkészítési és átalaku-
lási időszakban is a (kifizetetlen) túlórák, 
- a környező településektől eltérően - napi 
(minimum) nyolc órás ügyfélfogadási idő 
volt jellemző a hivatal dolgozóinak lelkiis-
meretes munkájára.

 Visszatérve az intézkedési terv-
ben javasolt és elfogadott változásokhoz: 
a kiadáscsökkentő intézkedések elsősor-
ban a polgármesteri hivatal működéséhez 
kapcsolódó kiadások csökkentését ered-
ményezik. Balatonalmádival a Közös Ön-
kormányzati Hivatal létrehozásáról kötött 
megállapodás alapján a kirendeltség szá-
mítógépeinek karbantartását a közös hiva-
tal informatikusa végzi 2013-tól. Az ezzel 

kapcsolatos kiadáscsökkenéssel természe-
tesen intézkedési tervünk is számolt. Ez-
zel párhuzamosan a 2011 áprilisában el-
fogadott gazdasági (ciklus-) programunk-
nak is része több kiadáscsökkentő fejlesz-
tés, így az idei évben megtörtént a falu tel-
jes közvilágítási rendszerének energiataka-
rékosabbá alakítása, az óvoda – mint leg-
nagyobb vízfogyasztó közintézményünk 
– víztakarékossá alakítása. Ez utóbbiról 
egyébként a képviselőknek szóló 2012. ok-
tóber 8-án kelt beszámolómban írásos tá-
jékoztatást is adtam. Ugyancsak ekkor ve-
tette föl Papp Gyula képviselő Úr az Óvo-
da fűtéskorszerűsítésének szükségességét 
is, melynek lehetőségeit azóta folyamato-
san keressük. Az óvoda fűtéskorszerűsíté-
se egyébként éves szinten kb. 100-150 ezer 
forint megtakarítást eredményezne.

Országos szinten is nagy változások zaj-
lanak a közigazgatásban, köznevelésben, 
szociális területen. Összességében talán 
Önök előtt is jobban átláthatóvá vált, hogy 
ezeknek a változásoknak milyen hatása 
van mindennapi életünkre itt Felsőörsön.

Minden további fejleményről természe-
tesen részletesen tájékoztatjuk a lakossá-
got, illetve továbbra is állok rendelkezé-
sükre a felmerülő kérdésekben!

Szabó Balázs
polgármester

Köszönet
 
A Felsőörsért Köz-
alapítvány tisztelettel 
megköszöni az Szja 1 
%-ának  felajánlását.

A jóváírt 231.372.-Ft 
összeget, a cél szerin-
ti  megjelölésre, illetve 
a 2013. évi rendezvé-
nyeinek megvalósítá-
sához használja fel.

Köszönjük, hogy mel-
lettünk döntött.
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Fenntarthatósági Napok
a Malomvölgyi Általános Iskolában

A Felsőörsi Malamvölgyi Általános is-
kolában negyedik alkalommal rendez-
tük meg a fenntarthatósági napokat. Ez-
úttal azokat a felsős diákokat látta ven-
dégül az iskola, akik Felsőörsön laknak, 
de már nem ebbe az iskolába járnak. A jó 
hangulatú napon a gyerekek fenntartható-
sági témájú filmet néztek, ökológiai láb-
nyomot számítottak, a témához kapcsoló-
dó internetes honlapokat néztek meg. Dél-
után a Civilház udvarán vettek részt a sze-
lektív hulladékgyűjtéshez, tudatos vásár-
láshoz kapcsolódó játékos foglalkozáson 
és zöldségszobrászkodtak.

A fenntarthatósági napok megszervezé-
sére a Felsőörsi Önkormányzat nyert tá-
mogatást az Új Széchenyi Terv KEOP-

610/A/11-2011-126 pályázati kiírás kere-
tében.

A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával valósult meg.

(folytatás az 1. oldalról)
A következő rendes, nyílt képviselő-testü-

leti ülésre 2012. december 13-án került sor. 
Bár ezt megelőzően rövid időn belül több 
rendkívüli ülést is tartottunk, a képviselők-
nek majd’ harminc napirendi pontot kellett 
megtárgyalniuk.

Ezek között szerepelt a társadalmi egyez-
tetésen átesett mezőgazdasági haszonállat-
ok tartásáról szóló rendelet hatályba lépte-
tése, az önkormányzati rendeletek 2013. évi 
jogszabályváltozások miatti felülvizsgálata, 
az önkormányzat költségvetési rendeletének 
2012. III. negyedéves módosítása és a telje-
sülésről szóló beszámoló elfogadása, a Bala-
tonalmádi Szociális Alapszolgáltató Központ 
költségvetési beszámolója és 2013-as költ-
ségvetési koncepciójának elfogadása, egész-
ségügyi feladat-ellátási szerződések felül-
vizsgálata, könyvtári feladatok további ellá-
tása.

A testület idén is rendeletet alkotott a szo-
ciálisan rászorultak tűzifa támogatásáról. 
Mint emlékezetes, idén januárban negy-
ven erdei köbméter jó minőségű tűzifát tud-
tunk szétosztani a rászorulók között. Sajnos 
a jogosultsági feltételek azóta szigorodtak és 
csak aktív korúak ellátására, vagy időskorúak 
járadékára vagy lakásfenntartási támogatásra 
jogosultak részesülhetnek ebben az idényben 
a rendelkezésre álló nyolc erdei köbméterből 
tűzifa igénylésére.

A testület jóváhagyta az önkormányzat 
2013-as rendezvénynaptárát.

A készülő kerékpárút- és gyalogátkelő-ter-
vekkel kapcsolatban a képviselők döntöttek a 
rendezési terv módosításáról.

Ugyancsak döntés született a Köveskút-
pusztán működő gyümölcstermesztésben ér-
dekelt Morello Kft-vel településrendezési 
szerződés keretében történő területcseréről, 

víztározó kialakítási lehetőségének biztosítá-
sáról és övezeti átsorolásról.

Döntés született a Bursa Hungarica pályá-
zatokról. Ennek keretében kilenc, felsőfokú 
tanulmányait folytató, szociálisan rászoruló 
felsőörsi fiatal kap különböző mértékű támo-
gatást az összesen havi 50 ezer forintos ösz-
töndíj-keretből.

A testület határozott arról, hogy ingatlan-
értékbecslő közreműködését veszi igénybe a 
csapadékvíz-elvezetéssel érintett magánterü-
letek szolgalmi jogi és egyes településrende-
zési szerződések megalapozásához.

A testületi ülések részletes jegyzőkönyve-
it olvashatják községünk honlapján (www.
felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegyző-
könyvek’ menüpont alatt.

Szabó Balázs,
polgármester

Önkormányzati hírek
Farsangi Bál
Felsőörs Község Önkormányzata 
2013. január 26-án szombaton va-
csorával egybekötött Farsangi Bált 
szervez a Malomvölgy Oktatási és 
Szabadidő Központ Nagytermében.

Jegyek korlátozott számban, elővé-
telben kaphatók, Plell Olga közös-
ségszervezőnél.

Zene, tánc,
jó hangulat biztosított!

Mindenkit szeretettel várunk!

Könyvelés
Felsõörsön

Tel.:
+3670/39-59-368
+3670/39-59-369
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Készülünk az ünnepekre, a télre

Százezren kaphatnak támogatást
az informatikai és nyelvi képzéshez

Hamar elröpült ez az év is. Közel a sze-
retet ünnepe, a Karácsony. Ilyenkor járjuk 
a bevásárló központokat, karácsonyi vásá-
rokat, ajándékboltokat, hogy szeretteink-
nek kellemes meglepetést tudjunk okozni. 
Ez az időszak a bűnözőknek is fontos, mi-
vel ebben az időszakban sokszorosára nő 
a forgalom, többet költünk a megszokott-
nál, és óvatlanabbá válunk, talán kénye-
lemből.

A vásárlási lázban ne feledkezzünk 
meg arról, hogy ajándékokra szánt na-
gyobb összegekkel útnak indulva a zsú-
folt üzletekben, piacon, nagy tömegben 
könnyebben válhatunk bűncselekmény 
áldozatává. De óvatosság az otthonunk-
ba belépő idegenekkel szemben sem árt!

Ha nem szeretnénk kellemetlen megle-
petéssel haza térni, 

• olyan helyre tegyük a pénztárcánkat, 
ahol nehezen hozzáférhető, 

• ne hagyjuk felügyelet nélkül a már 
megvásárolt ajándékokat, táskánkat, külö-
nösen a gépkocsiba történő bepakoláskor,

• a bankkártyánk pin-kódját ne írjuk 
a tokra, ne tartsuk a kártya mellett. 

Legyünk gyanakvóak, 
• ha a házalók feltűnően olcsón akar-

nak értékesnek látszó tárgyakat eladni, 
• amikor telefonon ajánlanak kedvező 

lehetőséget gyapjú vagy mágneses ágy-

nemű, ékszer, műszaki cikk, gyógyásza-
ti termékek vásárlására, vagy lehetőséget 
olcsó üdülésre, utazásra.

Sajnos nem tudjuk elégszer felhívni a fi-
gyelmet arra, hogy nem csak az idős em-
bereknél jelennek meg olyan személyek, 
akik a megtakarított pénzünk megszer-
zésére különböző trükköket alkalmaz-
nak: vizet kérnek, tisztába tevéshez he-
lyet, gyógyszerbevételhez innivalót, rosz-
szullétet szimulálnak, pénzváltás, telefo-
nálási segítség, mosdóhasználat. Az ün-
nepek előtt aktuális mese „a segélyt hoz-
tam” az önkormányzattól, volt munka-
helyről, nyugdíjintézettől, „visszatérítést 
hoztam” valamilyen közüzemtől, példá-
ul az EON-tól. A szolgáltatók szakemberei 
mindig formaruhában jelennek meg, iga-
zolványt mutatnak be, pénzt nem hoznak 
és nem is kérnek.

A JÁRANDÓSÁGOKAT MINDIG 
POSTÁS HOZZA, VAGY BANK-

SZÁMLÁRA UTALJÁK!

Ősszel találkozunk krumpli, káposzta 
és más termények árusítóival, ugyanakkor 
gyakori a téli tüzelőt, tűzifát ajánlók meg-
jelenése is. Ha vásárlási szándéka van, in-
kább a már ismert eladókat, forgalmazó-
kat keresse. Az újságokból, internetről vá-

lasztott ismeretlen, csak mobil telefonon 
utolérhető személyek körében fordul elő 
gyakrabban, hogy nem a kialkudott fajtát, 
nedves vagy jóval kevesebb fát szállítottak 
le, esetleg a kifizetett előlegre nem is szál-
lítottak semmit.

A terményeket, tűzifát eladók, a háza-
lók köréből is kikerülhetnek a terepszem-
lét tartó bűnözők, akik időseket, értékes 
dolgokat őrző vagy szállásnak használ-
ható lakatlan nyaralókat, eltulajdonítha-
tó fémtárgyakat keresgélve járják a kör-
nyéket. Kérjük számon a látszólag cél-
talanul nézelődő, sétálgató idegenektől, 
mit keresnek az utcánkban, és értesítsük 
a rendőrséget!

A szervezett csapatként működő csalók 
újabban a ház elől hívják fel a tudakozót, 
cím szerint érdeklődnek az ott élők neve 
felől. A becsengetéskor néven szólítják az 
ajtót nyitó személyt, így könnyebben fér-
kőznek a bizalmába.

Az óvatosság a legjobb megelőzési 
módja annak, hogy bűncselekmény áldo-
zataivá váljunk!

Figyeljünk egymásra, szomszédjaink-
ra, ismerősökre, idős rokonainkra, el-
esett embertársainkra!

Stanka Mária r. őrnagy

Százezer felnőtt kaphat tá-
mogatást informatikai és ide-
gen nyelvi képzésekhez: a ki-
emelt uniós projekt elindítását 
nem régiben jelentette be Hi-
das János, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal (KIH) el-
nöke. 

A felnőttképzési program ki-
emelten kezeli a munkanélkü-
lieket, a kismamákat, a romá-
kat, a legszegényebb környe-
zetben élőket és a 45 év felet-
tieket. Ám bárki jelentkezhet, 
aki elmúlt 18 éves és nincs nap-
pali tagozatos államilag finan-
szírozott középiskolai és fel-
sőoktatási hallgatói jogviszo-
nya, illetve nem vesz igénybe 
más, azonos témájú uniós kép-
zési támogatást. Az élethosz-
szig tartó tanulás jegyében a 

képzéseknek nincs felső kor-
határa. A jelentkezők a követ-
kező két évben az ország egész 
területén összesen 300 kép-
zőhelyen tanulhatnak majd.  
Az idegen nyelvi és informa-
tikai kompetenciák fejleszté-
se elnevezésű uniós projekt 
keretösszege több mint 12,5 
milliárd forint. Egy jelentkező 
maximum bruttó 90 ezer forint 
képzési keretösszeg felhasz-
nálására jogosult. A hátrányos 
helyzetű kistérségekben élők-
nek csak 2 százalékos önrészt 
kell befizetniük, a többiek-
nek 5 százalékos az önrész.  
Ma Magyarországon a fel-
nőtt lakosság körülbelül 85 
százaléka nem beszél semmi-
lyen idegen nyelvet, de az in-
formatikai képzettség terü-

letén is hasonlóak az adatok. 
Ugyanakkor már szinte alig 
van olyan álláshirdetés, ahol 
minimális elvárásként nem 
kérnek idegen nyelvi, illet-
ve informatikai alapismere-
teket - mondta Hidas János.  
A KIH elnöke hozzátette: 
a kormány egymillió mun-
kahely létrehozását tűz-
te ki célul, de a munkaerő-
piac elvárásainak meg kell 
tudni felelni; az ország ver-
senyképessége azon is mú-
lik, hogy polgárai versenyké-
pes tudással rendelkeznek-e.  
Czomba Sándor, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium fog-
lalkoztatás-politikáért felelős 
államtitkára a rendezvényen 
kiemelte: olyan projekt indul 
el, amelyre nagyságrendjét és 

céljait tekintve még nem volt 
példa Magyarországon. A kor-
mány számára az egyik legna-
gyobb kihívás a foglalkoztatás 
javítása - mondta az államtit-
kár. Kitért arra is: amikor kül-
földi befektetőkkel tárgyal, az 
egyik legelső kérdés mindig 
az, hogy van-e megfelelően 
képzett munkaerő az adott te-
rületen. A nyelvi és informa-
tikai képzések önmagukban 
nem fogják megoldani a fog-
lalkoztatási problémákat, de az 
elhelyezkedést mindenképpen 
megkönnyítik - tette hozzá.  
A képzésekről bővebb tájékoz-
tató a www.tudasodajovod.hu  
oldalon található.

(Plell Olga  06/70-320-6854 
telefonszámán lehet érdeklőd-
ni a helyi képzések iránt.)
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Krónika 2012. november-december
November 11-én Márton napi vígassá-
got tartottunk a Civilházban. Ezt a prog-
ramot önkormányzatunk első alkalom-
mal rendezte meg. Volt lámpás-
készítés, vidám színdarab, totó, előadás, 
hamormonikaszó. Lehetett finom liba-
ételeket enni és újbort kóstolni. Akiknek 
a segítségét nagyon szépen köszönjük: 
Kocsor Katalin, Melnecsukné Vati Judit, 
Nők Felsőörsért Egyesület tagjai, Benedek 
Szabolcs, Papp Gyula, Pappné Kiss Zsu-
zsanna, Szőllős Zsoltné, Galambosné Csó-
ka Krisztina, Malomvölgy Általános Isko-
la 3. osztályos tanulói, Hegyvári Szilvia, 
Rásky Mihályné, Önkormányzat dolgozói.

November 13-án Fenntarthatósági Napok 
voltak a Malomvölgyi Általános Iskolá-
ban. November 15-én kiállítás nyílt a Ci-
vilházban Tevely Erzsébet (Liza) képeiből.
November 24-én a Civil Baráti Kör Erzsé-
bet-Katalin napi bakancsos bált tartott a 
Civilházban.
November 29-én „Zenés csütörtöki esték 
Felsőörsön” – sorozat részeként adven-
ti koncert volt a Műemléktemplomban, 
mely alkalommal a Paloznaki Kórus éne-
kelt csodálatos dalokat.
A műemléktemplomi koncertek egy-
re nagyobb hírnek és sikernek örvende-
nek. Szeretném megragadni az alkal-
mat arra, hogy ezúton is megköszönjem 
a Római Katolikus Egyházközség segít-
ségét és támogatását, külön köszönöm 
Javornitczkyné Csáti Margit segítségét 
a koncertek létrehozásában. (Plell Olga, 
közzösségszervező)

December 5-én járt a Mikulás az 
Óvódában, december 6-án pedig az Isko-
lában.

December 6-án délután a Civil Baráti Kör, 
a Felsőörsért Közalapítvány valamint az 
óvodai és iskolai szülői szervezetek támo-
gatásával Mikulásvonaton utazhattak a 
gyerekek és szüleik Felsőörs utcáin.

December 8-án Mikulásünnep és adven-
ti vásár volt a Civilháznál. Volt játszóház, 
Halas Adelaida fellépése, megérkezett a 
Mikulás a csomagjaival, lehetett pogá-
csát szaggatni, majd kóstolni, volt sült hur-
ka és kolbász, sütemény, tea, puncs, forralt 
bor. A vásárban többségében helyiek kí-
nálták karácsonyi portékáikat, sok szebb-
nél-szebb kézműves termék közül lehetett 
választani. Önkormányzatunk ezt a prog-
ramját 3. alkalommal szervezte meg a Nők 
Felsőörsért Egyesület segítségével. 
Köszönöm a segítséget a NÖFE tagjainak, 
Tóthné Sz. Gabriellának, Benedek Sza-
bolcsnak, Galambosné Csóka Krisztinek, 
Szőllős Zsoltné Erikának, Lakatos And-
rásnak, Kaszás Zoltánnak, és mindenki-
nek, aki segített. (Plell Olga, közösség-
szervező)

December 13-án kora délután az Idősek 
klubja karácsonyi ünnepséget tartott a Fa-
luházban.
December 13-án este  „Zenés csütör-
töki esték Felsőörsön” – sorozat részeként 
adventi koncert volt a református közös-
ségi házban. Ezen a koncerten helyi zené-
szek (és vendégeik) léptek fel: Búzavirág 
Népdalkör; Kelemen András-gitár, vendé-
gei: Tóth Péterné Vörös Ágnes-hegedű és 
Sebestyén Miklós-hegedű; Erhardt Enikő-
gitár, ének; Lengyelné Faragó Ildikó-fuvo-
la; Nagy Csaba-lant, vendége: Suda Mag-
dolna-ének; Murányi Eleonóra-fuvola és 
tanítványai; Strenner Viktória-ének. Kö-
szönjük szépen!
Ezúton is köszönöm szépen a Reformá-
tus Egyházközség segítségét a koncert le-
bonyolításában. (Plell Olga, közösségszer-
vező)

Felsőörs Község Önkormányzata szeretet-
tel hívja Önt és kedves Családját 2012. de-
cember 23-án 16.00 órától Felsőörs Kará-
csonya című programra, a Batthyány térre.
– 16.00 Echo Citerabanda hangversenye a 
római katolikus templomban
– 16.30-tól Malomvölgy Általános Iskola vi-
dám betlehemes és énekes műsora
– Ünnepi köszöntő
– Könczöl Brigitta énekel
Közben: forró tea és forralt bor, szaloncukor 
és mézeskalács (melyet óvódásaink készítet-
tek) kínálása.
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Csabai Máté

Télapó és a sárga villamos
A sárga villamos a Nagykörútról kanya-

rodott le, a kisfiú éppen sugárzó arccal fi-
gyelte, hogy szalad a villamos mellett a 
járda, figyelte, hogy tűnik el egy kislány 
az ódon, kormos épületek mögött, mikor 
észrevett egy pirosan álldogáló Télapót az 
egyik járdaszigeten. Arcát, száját egészen a 
piszkos ablaküveghez tapasztva, izgalom-
mal figyelte, ahogy a Télapó a zebra előtt 
áll. 

– Milyen furcsa – gondolta hirtelen –, 
hogy a Mikulásnak is meg kell várnia, míg 
zöldre vált a lámpa…

Ahogy a sínpár egyenletesen futott alat-
tuk, s ahogy a Télapó alakja egyre fogyott 
és fogyott, a fiú egyre gondterheltebb lett. 
Szenvtelen arccal nézte a budapesti utcát, 
egy cseppet sem érdekelte, hogy az újság-
árus bácsi kiolvasta-e már a mai újságot, 
vagy hogy a zöldkalapos néni a harmadik 
emeletről megetette-e már a macskáit, és 
most azok elnyúlva fekszenek-e az erké-
lyen vagy éhesen nyivákolnak az ajtó előtt. 
Mert ez a villamosablakból mind látszott. 
Az egyik megállóban ugyan felfigyelt egy 
férfire, aki úgy elbóbiskolt a hideg padon, 
hogy kabátját és kalapját is egészen beborí-
totta a fehér hó.

– Aha, tehát így készül a hóember!
De egyre csak a Télapóra gondolt. Lát-

ta maga előtt, amint piros ruhás alakja fel-
pattan rénszarvas húzta szánjára, majd gon-
dol egyet, és inkább elővesz a zsebéből egy 
BKV-s vonaljegyet és felszáll egy villamos-
ra.

– Biztos ő is szeret villamoson utazni – 
ötlött fel benne. 

A kisfiú ebben olyan biztos volt, hogy 
még körül is nézett, hátha megtalálja a Tél-
apót a villamoson. Váratlanul mellette ülő 
anyjához fordult: – Anya!

Az anya felrezzent és némán nézett fiára, 
tekintetéből mégis a szeretet megannyi fé-
nye tündökölt, s amint a kisfiú beszélni kez-
dett, halvány mosolyra fakadt.

– Anya – folytatta a fiú –, hozzám is 
ugyanaz a Télapó jön majd, mint aki neked 
vitt ajándékot kislány korodban?

Az anya éppen felelt volna, hogy igen, hi-
szen a Télapó akkor is a Télapó volt, igaz, 
hogy még pályakezdő, de azért nagyon szép 
ajándékokat hozott. De ebben a pillanat-
ban nyílott az ajtó, és egy piros ruhás, boj-
tos sapkás bácsi szállt a sárga villamosra. 
Elővette a jegyét, és komótos mozdulatok-
kal kilyukasztotta. Az utasok egy csöppnyi 
érdeklődést sem tanúsítottak Télapó iránt, 
még csak annyit sem mondtak magukban, 
hogy „nicsak, egy Télapó”. Mintha termé-
szetes volna, hogy egy Télapó villamoso-
zik.

A kisfiú szeme előtt ekkor eltűnt minden, 
csak Télapó piros ruháját látta. Megszűnt 
a villamos döcögése, az utasok fárasztó 
nyüzsgése, csak azt hallotta, amint egy sze-

líden dörmögő hang megkérdezi tőle:
– Ugye szabad ez a hely, Gyuri? – muta-

tott arra az ülésre, ahol imént még anyja ült. 
A kisfiú örömmel Télapó apró, csillogó 

szemébe nézett, és felelt: – Hát persze!
Télapó leült. A kisfiú egyszerre úgy érez-

te, hogy olyan biztonságban van, mint sen-
ki más a világon. Úgy érezte, senki sem árt-
hat neki. De csak ennyit mondott:

– Tetszik a kabátod. Ha nekem is lenne 
nagy pocakom, biztos, hogy ilyet hordanék.

– Ilyenkor, karácsony táján – felelt Tél-
apó mosolyogva –, sokan hordják az én 
sapkámat, sokan öltöznek az enyémhez ha-
sonló ruhákba. De valójában azt gondolják, 
hogy nem is létezem. 

A kisfiú elgondolkozott. Majd Télapó-
ra nézett, és csodálkozva vette észre, hogy 
tökéletesen ilyenek képzelte őt már koráb-
ban is. 

– A felnőttek sok mindenben hisznek – 
mondta. – Még az időjárás-jelentésben is.

Télapó halk nevetéssel nyugtázta a fiú 
mondatát: – Amíg mindenki olyan nem 
lesz, mint ti, gyerekek… – kezdte, de hang-
ja beleveszett egy jegyellenőr kiáltásába:

– Jegyeket, bérleteket kérem! 
Télapó elővette a kis kék jegyet, és a fér-

finek nyújtotta.
– Egy személyi igazolványt kérhetnék? 

– szólt az ellenőr, majd elkerekedett a sze-
me, mikor meglátta az okmányt. – Maga ki-
csoda?

– A Télapó vagyok – felelt ő rezzenéste-
len arccal.

Az ellenőr mérges lett:
– Mással szórakozzon, vén bolond! – ki-

áltotta. – Nekem erre nincs időm!
A kisfiú lélegzetvisszafojtva figyelte a 

jelenetet, s felháborította, hogy valaki így 
mer beszélni Télapóval. Az ellenőr gú-
nyos vigyorral odébbállt, Télapó arcán egy 
csöppnyi szomorúság tükröződött, egy ide-
ig szótlanul meredt a távolba, az ablaküve-
gen át a zsúfolt utcát nézte. Halkan megje-
gyezte:

– Az emberek annyi ajándékot vesznek 
egymásnak, hogy a halom mögött már nem 
láthatják egymást… 

Sok mindenről beszélgettek még. A kisfiú 
érezte, a villamos úgy száguld kettejükkel, 
mintha rénszarvasok repítenék a levegőbe. 
Élénken hallgatta, szinte itta Télapó min-
den egyes szavát, figyelte, ujja merre mutat. 
Mert Télapó a legkisebb madárkát is észre-
vette az ablak mögül, s a fiú csak csodálko-
zott a hallottakon. 

– Nézd meg a madarakat, milyen egysze-
rűen élnek, és mindenük megvan – mond-
ta egy ízben.

A kisfiú már nem érezte az idő múlását, 
nem érezte, hogy egy kis lyukon az arcába 
csap a hideg, nehéz, téli szél. Aztán rémül-
ten vette észre, hogy a Lehel utcai megál-
lóhoz értek.

– Le kell szállnom – mondta szomorúan. 
– De sokat fogok gondolni rád.

Megsimogatta Télapó finom szakállát, 
mire ő elmosolyodott. – Legyél jó, Gyuri!

A fiú leszállt, s Télapó még sokáig inte-
getett neki. Távolodó alakját figyelve a kis-
fiú meg volt győződve, hogy vele van még. 
Aztán egy kezet érzett az övén.

– Képzeld – szólt anyjához –, a villamo-
son Télapó ült mellettem!

Az anya mosolyogva nézett le pöttöm fi-
ára, de csak ennyit mondott:

– Jó, jó, de menjünk, mert hideg van…
A kisfiú szomorkásan nézett anyjára. – 

Tudom, te nem hiszel benne.
Az autók és villamosok forgatagában a 

kisfiú és anyukája kéz a kézben egy mellék-
utcán indultak el, míg el nem nyelte őket a 
leszálló szürkület.

Csabai Máté

Szenteste
Ígértem neked egy verset, 
karácsonyit, mint a bejgli, édeset, 
bontsd ki a szavakat. Szeretnék 
valami őszintét adni, milyet még 
senki nem adott, de félek, 
kevés leszek békességnek.

Pedig jó lenne azzá válni, 
karácsony éjjelén szívedben hálni, 
adni a csöndből, pihenjen kebleden, 
és az égből, hogy takaród legyen 
a csillagok fénye. Ma este béke járjon 
a meg-meghajló téli fenyőfákon.

Hitet fon körénk a gyertyaillat, 
velem vagy. Ölelő karjaidat 
ne vedd el már sohasem, 
nézd, hogy redőzi odafenn 
az ég kékjét az angyalok dala, 
terítve már az ünnep asztala.

Szenteste van. Egy verset ígértem, 
most itt van a gyertyafényben, 
áhítatba öntve, s a téli éjbe száll, 
surran, visszhangzik, néha meg-megáll. 
A dal eltűnik, de én megmaradok neked, 
hogy békés, boldog legyen, és meghitt az 
ünneped.
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Lakossági tájékoztató az influenzáról
Az influenzavírusok által okozott légúti 

betegség legjellemzőbb tünetei a hirtelen 
jelentkező láz, hidegrázás, fejfájás, köhö-
gés, ízületi illetve izomfájdalom, általános 
levertség, fáradékonyság. A náthára jel-
lemző orrfolyás, tüsszentés, könnyezés, to-
rokfájdalom gyakran hiányzik. Az influen-
za egy egyszerű megfázásnál általában sú-
lyosabb betegség, komolyabb szövődmé-
nyei lehetnek, pl. hörghurut, tüdőgyulla-
dás, agyvelőgyulladás. Különösen a legfi-
atalabbak és a legidősebbek, továbbá a le-
romlott egészségi állapotú betegek veszé-
lyeztetettek. Sokszor az influenzavírus-fer-
tőzés által már meggyengített immunrend-
szert más vírusok és baktériumok is meg-
támadják. 

Az influenzavírus cseppfertőzéssel vagy 
közvetlen érintkezés révén terjed, ezért 
igen fontos a zsúfoltság kerülése, papír 
zsebkendő, szájmaszk használata, illetve 
a gondos kézmosás, kézfertőtlenítés. A be-
tegség lappangási ideje 1-7 nap lehet, jel-
lemzően 2-3 nap. A beteg már a tünetei 
megjelenését megelőző naptól kb. 5-7 na-
pig fertőz, a fertőzőképesség általában a tü-
netek intenzitásával arányos.  

Az influenzavírusok folyamatos változá-
sa miatt új vírusok jönnek létre, amelyek 
azokat az embereket is képesek megfertőz-
ni, akik az előző években már találkoztak 
az influenzavírussal vagy oltották őket el-

lene. Ez az oka annak, hogy az Egészség-
ügyi Világszervezet (WHO) és az Euró-
pai Gyógyszerügynökség (EMA) ajánlá-
sára az influenza elleni oltóanyagok ösz-
szetételében évről-évre kisebb-nagyobb 
változtatások történnek. Az oltóanyag a 
2012-2013. évi influenzaszezonban is két 
influenza A és egy B vírustörzset tartalmaz, 
azonban az előző évihez képest két kom-
ponense is megváltozott. Veszprém megyé-
ben 47000 adag térítésmentes influenza el-
leni vakcina áll rendelkezésre a felnőtt la-
kosság oltására. Az oltás indikációja az el-
múlt évekhez képest nem változott, első-
sorban a krónikus betegek részére ajánlott 
és a 65 évnél idősebbek részére, egészségi 
állapotuktól függetlenül. Az oltóanyag ki-
szállítása megyénkbe 2012. november 5-én 
történt meg, ezt követően 1-2 napon belül 
a háziorvosi és foglalkozás-egészségügyi 
szolgálatoknál is elérhetővé vált.

A 3 éven aluli gyermekek oltásához or-
szágosan 5000 adag térítésmentes influen-
za elleni oltóanyag elosztása és szállítása 
később történik meg. 

Az idei influenzaszezonban először lesz 
elérhető a vérzékeny betegek számára be-
szerzett – országosan 2000 adag – térí-
tésmentes oltóanyag, melyet az érintettek 
a gondozói hálózaton keresztül vehetnek 
majd igénybe. 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a 
2012-2013. évi influenzaszezonban is mű-
ködtet influenzafigyelő szolgálatot. Veszp-
rém megyében 50 házi orvos vesz részt eb-
ben a munkában, akik hetente jelentik a 
hozzájuk influenzaszerű tünetekkel fordu-
ló betegek számát, életkorát, illetve az ak-
tuális heti betegforgalmat. A figyelőszolgá-
lat orvosai közül négyen rendszeresen kül-
denek légúti váladékot vizsgálatra az Or-
szágos Epidemiológiai Központ légúti la-
boratóriumába, az influenzaszerű megbete-
gedéseket okozó vírusok monitorozására. 
Ezen adatok segítségével tudjuk figyelem-
mel kísérni a megyei influenzahelyzet ala-
kulását és szükség esetén intézkedni a la-
kosság védelme érdekében. (pl: kórházi lá-
togatási tilalom).

Tekintettel az ilyenkor halmozottan elő-
forduló légúti megbetegedésekre, felhívjuk 
a figyelmet a pneumococcus baktérium ál-
tal okozott betegségek elleni oltóanyagra, 
amely az influenza elleni oltáshoz hason-
lóan a krónikus betegségekben, immun-
hiányos állapotokban szenvedőknek, a 60 
évesnél idősebbeknek ajánlott elsősorban. 
Az oltóanyag vény- és térítésköteles. 

dr. Pápai Enikő
járványügyi osztályvezető

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Ebadó
Felsőörs Község Önkormányzatának kép-

viselő-testülete 2012. november 12-én rende-
letet alkotott az ebrendészeti hozzájárulásról. 
A közismert nevén ebadónak hívott hozzájá-
rulásra a felhatalmazást a 2011-ben módosí-
tott, az állatok védelméről és kíméletéről szó-
ló 1998. évi XXVIII. törvény adja meg az ön-
kormányzatok számára.

Az önkormányzat köteles a befolyt 
ebrendészeti hozzájárulás teljes összegét az 
ebek ivartalanításának támogatására, az állat-
menhelyek és az ebrendészeti telepek fenn-
tartására, állatvédelmi szervezetek támoga-
tására, valamint az ebösszeírás vagy egyéb, 
az ebtartással kapcsolatos állatjóléti és köz-
egészségügyi intézkedések finanszírozására 
fordítani.

A rendelet hatálya arra az ebtulajdonosra 
terjed ki, aki Felsőörs község közigazgatási 
területén kutyát tart, amennyiben az adott év 
első napjáig az eb a négy hónapos kort be-
töltötte.

Felsőörsön az éves ebrendészeti hozzájáru-
lás mértéke ebenként: 

a) veszélyes eb vonatkozásában: 5.000,-Ft, 
b) minden más eb esetén:  2.500,-Ft 
Általánosságban az ebrendészeti hozzájá-

rulás mértéke veszélyes eb vonatkozásában a 

húszezer forintot, más eb esetében a hatezer 
forintot nem haladhatja meg.

Mentes az ebrendészeti hozzájárulás fize-
tési kötelezettség alól a tárgyév január 1-ig 
65. életévét betöltött ebtulajdonos, egy eb tar-
tása esetén.

Az eb tulajdonjogában bekövetkezett vál-
tozást: 

a) a korábbi és az új tulajdonos egyaránt, 
b) az eb elhullását az ebtulajdonos,  
a változást követő 15 napon belül írásban 

bejelenteni köteles a Balatonalmádi Közös 
Önkormányzati Hivatal Felsőörsi Kirendelt-
ségén.   

Az ebtulajdonos -15 napon belüli - beje-
lentési kötelezettsége kiterjed a négy hóna-
pos kort betöltött ebszaporulatra.

Nem szedhető ebrendészeti hozzájárulás
a) a védett őshonos vagy veszélyeztetett, 

magas genetikai értéket képviselő te-
nyésztett magyar állatfajták nemzeti 
kinccsé nyilvánításáról szóló 32/2004. 
(IV. 19.) OGY határozat mellékletében 
felsorolt magyar kutyafajtákba tartozó 
törzskönyvezett,

b)  a mentő-, jelző-, vakvezető, rok-
kantsegítő vagy terápiás,

c) a Magyar Honvédségben, rendvédelmi 

szervben, nemzetbiztonsági szolgálat-
ban vagy közfeladatot ellátó őrszolgá-
latban alkalmazott,

d) – a veszélyes eb kivételével – az ivarta-
lanított,

e) az ismert tartóval nem rendelkező és ál-
latmenhelyen, ebrendészeti telepen 
vagy állatvédelmi szervezet gondozá-
sában tartott, valamint

f) állatmenhelyről, ebrendészeti telepről 
vagy állatvédelmi szervezettől örökbe-
fogadott

eb után.
Fenti mentességek valamelyikének 

fennállása esetén azt az ebtulajdonos az 
ebrendészeti hozzájárulás mértékéről szóló 
értesítés kézhezvételét követő 10 napon be-
lül a szükséges dokumentumokat mellékel-
ve írásban köteles bejelenteni Balatonalmádi 
Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi Ki-
rendeltségén.

Felsőörsön a törvény adta lehetőségekkel 
összhangban a gyepmesteri feladatok finan-
szírozását próbáljuk az ebrendészeti hozzájá-
rulásból befolyó összegből fedezni.

Szabó Balázs
polgármester
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Ha Önnek saját maga által okozott gépjárműkára van és ren-
delkezik CASCO biztosítással, de sokallja az önrészt, akkor 
kérje díjtalan tájékoztatónkat arról, hogy a javítás mértékétől 
függően mekkora részt tudunk átvállalni az ÖN részéből!

Amennyiben az Ön autójában egy másik jármű okozott kárt, 
akkor az okozó jármű felelősségbiztosítása fizeti az Ön kárát. 
Ebben az esetben, ha a javítással a műhelyünket bízza meg és 
a javítás nettó végösszege meghaladja a 250.000 Ft-ot, akkor 
teljesen mindegy mennyi  üzemanyag volt az autójában – mi 
teletankoljuk saját költségünkön és azt számlával igazoljuk.

Elérhetőségeink:
Auto Quality Kft.
Veszprém, Lahner Gy. u. 12.
Tel.: 70-3342-976
www.autopolir.hu 

 CasCós önrész jóváírás

 teletank akCió

Minden típusú autó alkatrész, -felszerelés forgalmazása raktár-
ról, vagy rövid határidővel.  Akkumulátorok, Texhung olajak, Rimet 
adalékok azonnal raktárból.
A bolt a Fáskert utcában található. T: 06-30-9376-499 Tóth Balázs

aPróHirDetések
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