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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A vegyes ügyek keretében az alábbi ügyekben szükséges döntéseket hozni:  
 
A/  2015. évi munka elismeréseként a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófői 
Kirendeltségén dolgozó köztisztviselők, valamint az Önkormányzat alkalmazásában álló 
fizikai dolgozó jutalmazása: 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2015. (XI.30.) Önk.határozat 

 
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi önkormányzati 
költségvetés tartaléka terhére egy havi bérnek megfelelő összegű jutalom kifizetését 
határozza el az állandó fizikai állományú egy önkormányzati dolgozó részére, 
valamint Keller Vendel polgármester részére egy havi tiszteletdíj összegű jutalom 
kifizetését. 
A képviselő-testület azzal a javaslattal fordul Németh Tünde jegyző felé, hogy az 
önkormányzati kirendeltségi köztisztviselők részére, valamint a jegyző asszony részére 
egy havi bérnek megfelelő összegű jutalmat biztosítson a jogszabályi előírások 
figyelembe vételével, 2015. évi munkájuk elismeréseképpen. A köztisztviselői jutalom 
nyújtása esetén a szükséges pénzügyi fedezetet a Tihanyi Közös Önkormányzati 
Hivatal részére a képviselő-testület a 2015. évi önkormányzati költségvetés tartaléka 
terhére biztosítja.   
A képviselő-testület felhatalmazza Keller Vendel polgármestert és Németh Tünde 
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

  Határidő: 2015. november 30. 
  Felelős: polgármester és jegyző  
 
 
 
                                                                                                   Keller Vendel s.k 

                                                                                    polgármester 
 
 
B/ Szerződékötés a Magyar Telekom Távközlési Nyrt-vel telefonszolgáltatás és internet 
előfizetés ügyében. 
 
A Magyar Telekom Nyrt-től ajánlatot kértünk telefonvonalra valamint internetre egy 
csomagban. Az ajánlat alapján a Connect Ráció D20-as díjcsomag megfelelő lenne. Melyben 
ha egy évre szerződünk 10.900,- a csomag havi díja, ha 2 évre szerződünk 9.900,- a 
díjcsomag havi díja. Ez a díjcsomat tartalmazza a telefon és internet szolgáltatást, a havidíj 
pedig 100 %-ban lebeszélhető vezetékes irányokba belföldön az üzleti rácio csomag percdíjai 
szerint.  
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2015. (XI.30.) Önk.határozat 



 
 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Telekom Nyrt. től kapott 
Connect Ráció D20-as ajánlatot….évre szóló szerződéssel elfogadja. Képviselő-testület 
felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerződés 
aláírására.  
 
Határidő: 2015. december 30. 
     Felelős: polgármester  
 
                                                                                                   Keller Vendel s.k 

                                                                                    polgármester 
 
 
C/  2016. évi szúnyoggyérítési terv. 
2015. évben Aszófőn  25 ha területen kérte az Önkormányzat a szúnyoggyérítést, az alábbi 
határozat szerint.  

43/2015. (V.26) Önk. határozat 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi szezonális szúnyogirtást 25 ha 
területen a Balatoni Szövetségtől megrendeli 175.000 Ft összegben. 

A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A Balatoni Szövetség a 2016. évi szúnyoggyérítés tervezési folyamatában van. Kéri az 
Önkormányzatokat, tekintsék át 2015. december 10-ig, hogy az idén tervezett 25 ha terület 
jövőre is megfelelő, vagy esetleg módosítjuk-e azt.  

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2015. (XI.30.) Önk.határozat 

 
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi szezonális szúnyoggyérítést 25 
ha területen kívánja megrendelni. 
  
A képviselő-testület felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  
 
  Határidő: 2015. november 30. 
  Felelős: polgármester  
 
 
                                                                                                   Keller Vendel s.k 

                                                                                    polgármester 



 
D/ TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
A vegyes ügyek keretében az alábbi jogszabályi tájékoztatást szeretném Önöknek nyújtani:  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 2015. január 1-től hatályos új rendelkezéseiből adódóan új feladatok 
hárultak az önkormányzatokra.  
 

„14/A. §  
(1) Minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan 

ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 

szerinti épület található. 
(2) Közterület elnevezéseként nem alkalmazható 
a) ugyanazon településen vagy a fővárosban ugyanazon a kerületen belül azonos jellegű 

közterületre alkalmazandó azonos, 
b) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek megkülönböztetését lehetővé 

tevő szabályokkal való ellentét miatt összetéveszthető, vagy 
c) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek elnevezésére vonatkozó 

technikai feltételekkel ellentétes 
elnevezés. 

(3) Közterület élő személyről nem nevezhető el.” 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény az épített 
környezet alakításáról és védelméről (Étv.) meghatározza az épület fogalmát. 
Az Étv. 2. § 10., 13. pontja alapján: 
Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel 

részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott 
rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres 
munkavégzés, illetve tárolás céljából. 

Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban 
álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. 

 
Az Mötv.  - 14/A. § (5)-(6) bekezdései – 2016. január 1-től hatályba lépő rendelkezései miatt 
(5) házszámot a tulajdonosnak jelölni kell, (6) közterületek elnevezését fel kell tüntetni. 
„(5) Minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot. 
(6) Minden, az (1) bekezdés szerint elnevezett közterületet az elnevezése feltüntetésével kell 
megjelölni.” 
 
Az Mötv. 42. §-a alapján: 
 
„A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:………8. közterület elnevezése, köztéri 
szobor, műalkotás állítása;” 
 
Az Mötv. 13, 14 §-ai  alapján: 

13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladatok különösen: 

…...3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény 
elnevezése;……. 



14. § (1) A 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait, 
ha e törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák. 

(2) A 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem 
viselheti 

a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek 
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy 

b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai 
rendszerre közvetlenül utal. 

(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület 
neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia 
állásfoglalását. 

14/A. § Azonos településen - a fővárosban azonos kerületen - belül eltérő nevű, azonos név 
esetén eltérő jellegű közterületek lehetnek.” 
 
A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) Magyarország önkormányzati 
közterületek elnevezéseiről az Mötv-ben biztosított felhatalmazás alapján állásfoglalást adott 
ki, hogy mely utcanevek megváltoztatását vagy további használatát javasolja.  
 
A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 
303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) alapján a vidékfejlesztési 
miniszter mellett Földrajzinév-bizottság (továbbiakban: Bizottság) működik.  
 
A Bizottság bizonyos esetekben dönt földrajzi nevekről, más esetekben (így például az 
utcákál is) írásos ajánlást fogalmazhat meg. 
 
Az ajánlás a következők szerint szól: 
 
Közterületnevek 
a) A Bizottság különösen hasznos névadási tendenciának tartja a helyi kulturális, természeti 
vagy történeti értékekre, sajátosságokra (pl.: szőlőfajtára, kézművességre, hagyományra: 
Kiscelli köz, Kakasdombi körút, Bakator utca, Hárslevelű utca, Sonkázó utca, Hegybíró utca, 
stb.) utaló elnevezést,ami elősegíti ezeknek az értékeknek a szélesebb körű megismertetését. 
 
Személyek esetében is különösen támogatja a Bizottság a helyben jól ismert, a településhez  
születése vagy munkássága folytán erősen kötődő, a helyi társadalom körében is elismert 
emberekről való névadást (pl.: Melis György utca Szarvason), különös tekintettel a nemzeti 
kisebbségek személyeire (pl.: Popovits Jusztin utca Gyulán).  
 
b) Az önkényuralmi rendszerekhez köthető személyekről, fogalmakról az önkényuralmi rend-
szerekhez köthető személyekről, fogalmakról való elnevezést kerülni kell, a meglévő ilyen  
neveket célszerű megváltoztatni.  
 
c) Új névről való döntés előtt szükséges átgondolni, hogy leginkább kik, és mely 
névhasználati színtereken fogják az új nevet használni. Sűrűn beépített, sok postai címmel 
bíró, vagy forgalmas közintézményeknek otthont adó közterületek neve esetében kifejezetten 
hátrányos és ezért mellőzendő a hosszú, sok elemből felépülő, bonyolult szerkesztésű vagy 
idegen írásmódú név.  
Idegen nevek esetében csak a vezetéknév használata indokolt. 
 



d) Intézmény, cég- vagy márkanév közterületi névként való használatát a Bizottság 
kifejezetten kerülendőnek tartja, figyelemmel az ilyen nevek változásainak viszonylagos 
gyakoriságára, valamint a névadó megítélésében esetlegesen bekövetkező kedvezőtlen 
változásokra. 
 
e) Közterület nevekben kerülendő a nemesi előnév, rang, titulus, foglalkozás, egyéb 
identifikálók (pl.: dr., gróf, bíboros, kormányzó, jegyző, id., ifj. stb.) feltüntetése. Ajánlatos a 
nevet viselő személy rövid életútjának ismertető táblán való bemutatása az utca elején. 
 
f) Városrészek, utcanevek elnevezése során a Bizottság nem javasolja a lakópark névelem 
alkalmazását. Helyette az adott területhez kötődő hagyományos elnevezés átvételét vagy az 
utcák elnevezésének követelményei szerinti nevek alkalmazását tartja indokoltnak. 
 
g) Nem támogatja a Bizottság a csak betűvel (pl.: T utca) történő közterület megnevezéseket. 
 
 
A fentiekből következik, hogy Aszófő teljes külterületét át kell nézni, az önkormányzat 
tulajdonában lévő külterületi utakat, melyek mentén gazdasági épületek találhatóak, 
utcanévvel kell ellátni, majd a házszámokat is ki kell helyezni a tulajdonosoknak.  
 
A feltüntetést ill. annak módját, követelményét nem fejti ki a jogalkotó. Mivel a külterületen 
az utca névtáblákat csak külön állványra lehet majd felerősíteni, ezek legyártásáról, 
kivitelezéséről a következő lépésként lehet majd gondoskodni. További feladat lesz az 
épületek házszámozása, és az épület tulajdonosok értesítése is.  
Technikailag kérdéses az is, hogy a külterületen hogyan lehet az utcákat elnevezni – vagyis 
inkább hogyan lehet utca névtáblákat kihelyezni, úgy hogy az mindenki számára 
egyértelműen jelölje, hogy erről az XY nevű közterültről van szó. A külterületen ilyen táblák 
sokkal hamarabb eshetnek esetleges rongálás, lopás áldozatául, de akár még a tájképet is 
ronthatják.  
Továbbá mindezen munkafolyamatok pénzügyi forrásának megteremtése, a költségvetésben 
való rögzítése is szükséges, melyhez előzetes kalkulációra van szükség.  
 
A településen a helyi természeti értékek közül különösen alkalmasak lennének utca 
elnevezésre pl. a balatoni halfajok nevei, a szőlő- borkultúrára utaló megnevezések, szőlő-, 
gyümölcs nevek is.  
 
Jelenleg nem készült felmérés arról, hogy hány „új” utcát is kellene a külterületen elnevezni – 
a belterületen nincs névtelen utca, minden kis köz is utcanévvel ellátott - , kiindulási pontot a 
helyi rendezési terv és az ingatlanvagyon kataszter áttanulmányozása jelenthet.  
 
A fentiek alapján kérem Tisztelt Képviselő-testületet a jogszabály alapján kötelező 
feladatellátás nyújtásához testületi támogatást, segítséget, elgondolásokat szíveskedjenek 
biztosítani.  
 
Aszófő, 2015-11-23     dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző  
 

 
 
  



E/ Villámcsapás miatti eszközök cseréje: 
 
Az augusztus 15-i villámcsapás következménye, hogy több eszköz a hivatalban tönkrement. A 
biztosítónál az eljárás folyamatban van, még a Biztosító nem fizetett, de ennek ellenére pár 
eszköz beszerzése fontos lenne. Kértünk árajánlatot az eszközök beszerzésére a Bakony Web 
Bt.-töl, mely kiküldésre került. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az árajánlatban 
szereplő eszközök beszerzését támogassa: 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2015. (XI.30.) Önk.határozat 

 
 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Bakony Web Bt-ajánlatában 
szereplő eszközök beszerzését bruttó 166.500,- Ft értékben elfogadja, a fedezetet 
2015. évi önkormányzati költségvetés tartaléka terhére biztosítja.   
Képviselő-testület felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére.  

 
Határidő: 2015. december 30. 
     Felelős: polgármester  
 
                                                                                                   Keller Vendel s.k 
                                                                                                      polgármester 
 
F/2014. évi a település közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámolóról - 
szükséges határozatot  hozni. A beszámoló írásos anyaga jelen előterjesztés mellékletét 
képezi. Az alábbi határozati javaslat jóváhagyását terjesztem elő:  
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
….../2015. (…….) Önk. határozata 

 
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2014. évi 
közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 
és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló rendőrségi beszámolót 
jóváhagyja.  
A képviselő-testület felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: azonnal  
                        Felelős: polgármester   
 
G/ Társulási megállapodás módosítása 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 



 
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

….../2015. (XI.30.) Önk. határozata 
 
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a Társulási Tanács 2015. november 30-i 
ülésén jóváhagyott – Balatonfüredi Többcélú Társulás „Társulási Megállapodás módosítása” 
okiratot, valamint az ez alapján elkészített egységes szerkezetű „Társulási Megállapodást” 
elfogadja. 
 
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüredi Többcélú Társulás 
„Társulási Megállapodás módosítása” okiratot, valamint az ez alapján elkészített egységes 
szerkezetű „Társulási Megállapodás” aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Felelős: Keller Vendel polgármester 
Határidő: ….. 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
Kérem előterjesztésem megvitatását és a szükséges határozatok meghozatalát.  
 
Tisztelettel:  
 
Aszófő, 2015. november 18. 
      Keller Vendel s.k.    
           polgármester  


