12. Különszám, 2020. 07. 10.
A Felsőörsi Önkormányzat kiadványa

Várjuk véleményét!
A Képviselő-testület június 29-i ülésén döntött arról, hogy az önkormányzati rendeletekben szereplő
előírások megszegőivel szemben a jövőben 200 000,-Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kiszabását kívánja
kilátásba helyezni, feltéve, hogy az nem minősül bűncselekménynek, szabálysértésnek, és egyéb
jogszabályok alapján sem bírságolható. Ilyen szabályszegésnek minősülne a jövőben például:
-eb póráz nélküli sétáltatása belterületen,
-az ingatlan mentén az úttestig terjedő zöldfelület, burkolatlan árok kaszálásának elmulasztása,
- az ingatlan mentén lévő járdaszakasz hótól, jégtől való megtisztításának elmulasztása,
-ha valaki a belterületi ingatlana be nem épített zöldfelületén a fű, gyep kaszálásáról, nyírásáról nem
gondoskodik szezonban legalább kétszer,
-ingatlanára a házszám táblát nem helyezi el,
-szabadidős zajforrást szabadban használ tilalmazott időben (éjjel, vasárnap délután),
-tehergépjárművel közterületen parkol, üzemképtelen gépjárművet közterületen tárol, stb.
A jövőben engedélyre lesz szükség, ha valaki fát kíván ültetni közterületre.
A fentiekre vonatkozó rendelettervezetek megtekinthetők az önkormányzat honlapján az alábbi
elérhetőségen: http://www.felsoors.hu/rendelettervezetek.
A rendelettervezetekkel kapcsolatosan várjuk a lakosság, érintettek véleményét, javaslatait, melyet
megtehetnek e-mailen: onkormányzat@felsoors.hu vagy postán (8227. Felsőörs Szabdság tér 2.).
A véleményezési, javaslattételi határidő: 2020. július 30. (csütörtök).
Szabó Balázs, polgármester

Elkészült a Gazdasági Program tervezete
Elkészült Felsőörs 2020-2024-es időszakra szóló Gazdasági
Programjának tervezete. 2020. július 30-ig várjuk a tervezettel kapcsolatos
észrevételeiket az onkormanyzat@felsoors.hu email címre. A tervezet
megtekinthető a www.felsoors.hu oldalon.

Pólók vásárolhatók Felsőörs logóval!
Új pólók érkeztek, amelyek megvásárolhatók a könyvtár nyitva
tartási idejében. Női, férfi szabás, a méretek: S, M, L, XL, XXL. A
színek: sötétzöld, világoskék, lila, rózsaszín, drapp, szürke. Ára:
2000Ft.

2. oldal

A Hímzőműhely sikerei

Díjazott lett a Felsőörsi Hímzőműhely
pályamunkája
a
Százrózsás
Hímzőpályázaton, valamint különdíjban
részesült Szuperné Bohus Judit is. Az
ünnepélyes díjátadóra június 26-án
pénteken, Mezőkövesden került sor. A
díjazott munkák a Matyó Múzeumban
tekinthetők meg 2020. szeptember
végéig.

Bokszsuli indul a Civilházban!
Gyere, ismerkedj meg az ökölvívással, légy Te is bajnok vagy csak
mozogj egyet!
Ráhangoló edzések július 23-tól, minden csütörtökön 19 órától 20
óráig, melyek ingyenesek! Korcsoportra bontott edzések szeptember
közepétől!
Jelentkezés fiúk, lányok 9-től 21 éves korig a +36703294991-es
számon, vagy messengeren.
Tira Marius-ökölvívó sportedző
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Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy Felsőörs Önkormányzata több
pályázaton sikeresen szerepelt.
A Balatoni Fejlesztési Tanács idén is támogatja a falunapokat, melyet
augusztusban rendezünk meg. A támogatás összege: 500.000 Ft.
A Bethlen Gábor Alapkezelőhöz beadott pályázatunk 700.000 Ft-ot
nyert, amelyet a pogrányi testvértelepülési kapcsolatok ápolásához
használhatunk fel.
A Magyar Falu program keretében útépítésre 22.697.040 Ft-ot
nyertünk!

Magyar Falu

Pályázati sikerek

Jó egészséget kívánunk mindenkinek, vigyázzanak magukra!
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