
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 30. napján 18.00 

órakor az Önkormányzat tárgyalótermében megtartott soron következő ülésén  

 

Jelen vannak: - a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív tanúsága szerint –  

 

4 fő települési képviselő: Bors János polgármester 

Sümegi Imre István alpolgármester 

Dr. Török Gábor képviselő 

    Vörös Kálmán képviselő 

 

Tanácskozási joggal: Németh Tünde jegyző megbízásából Molnárné Dr. Papp Judit 

kirendeltség-vezető  

 

Távol maradt:    Károly Tamás képviselő 

     

 

Bors János polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapítva a határozat-

képességet javaslatot tett a tárgyalandó napirendekre, melyet a Képviselő-testület 4 igen 

szavazattal, egyhangúlag elfogadott. 
 

65/2013.(X.30.)Önk. határozat 

 

Napirendek a nyílt ülésre: 

 
1. Beszámoló a költségvetés 2013. évi III. negyedévi teljesítéséről 

Előadó: Bors János polgármester 

2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

Előadó: Bors János polgármester 

3. 2013. évi adóbeszámoló megtárgyalása 

Előadó: Molnárné Dr. Papp Judit jegyző 

4. A Polgármester munkájának értékelése 

Előadó: Sümegi Imre István alpolgármester 

5. Támogatási kérelmek  

Előadó: Bors János polgármester 

6. Vegyes ügyek 

 

A napirendek tárgyalása előtt a Polgármester elmondta, hogy átruházott hatáskörben nem hozott,  

zárt ülésre tartozó kérelmeket pedig nem tárgyalt a Testület. Majd pedig tájékoztatta a Képviselő-

testületet az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről. 

 

1. Beszámoló a költségvetés 2013. évi III. negyedévi teljesítéséről 

 

Bors János polgármester 

 

Az előterjesztést annyival egészíteném ki, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 

(Áht.) 87.§ (1) bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első 

félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció 

ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi 

önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg 

alakulását. 
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Aszófő Község Önkormányzatának 1/2013.(III.22.) önkormányzati rendelete a 2013. évi 

költségvetési főösszeget 76.479 e.Ft-ban állapította meg. 

Aszófő Község Önkormányzata 2013. első III. negyedévében 31.087 e.Ft bevételt és 28.513 e.Ft 

kiadást teljesített. 

Az idei esztendőben jelentős mértékű változás következett be az önkormányzati feladatok és 

hatáskörök rendszerében, az állami támogatások és finanszírozás módjában, valamint az 

önkormányzati költségvetésekkel szemben tanúsított központi előírásokban. 

A jelenlegi finanszírozási rendszer a feladatokat csak részben és aránytalanul finanszírozza, így a 

Képviselő-testület nem tehet mást, mint, hogy a beruházásokat elhalasztja. Az 

adósságkonszolidációval nem érintett települések kárpótlása még várat magára, így ebben az 

esztendőben biztosan nem fog a Kultúrház előtti tér új burkolatot kapni, egy centi szilárd 

burkolatú út sem épül a külterületeken és a templomkert sem szépül meg. Ez az esztendő még 

inkább a takarékosság jegyében múlik, beruházások nélkül. 

Megkérdezném, hogy van-e valakinek kérdése? 

 

Vörös Kálmán képviselő 

 

Hogy történhet meg az, hogy a DRV nem fizeti az eszközhasználati díjat? 

 

Bors János polgármester 

 

Erre az évre járó eszközhasználati díjból, melynek összege közel négy millió forint, a DRV még 

egy petákot sem fizetett. Többszöri érdeklődésünkre azt a választ kaptuk, hogy finanszírozási 

gondjaik vannak.  

Felvetettem Bóka úrnak is ezt a témát, de úgy tűnik hathatós eredménye nem volt. Kezdhetnénk 

esetleg felszámolási eljárást a DRV ellen, de nem hiszem, hogy sokra mennénk, így nem tehetünk 

mást, mint sem, hogy várunk.  

Javaslom a III. negyedévi beszámoló elfogadását. 

 

A javaslattal a Képviselő-testület egyetértett és 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

66/2013.(X.30.)Önk. határozat 
 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdésében előírt kötelezettségének eleget téve, az Önkormányzat 

2013. évi költségvetésének 2013. október 30. zárónapi teljesítéséről szóló beszámolót jóváhagyja, 

bevételeit 31087 e Ft-ban, kiadásait 28513 e Ft-ban fogadja el.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bors János polgármester 

 

2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

 

Bors János polgármester 

 

Az előterjesztéshez annyit fűznék hozzá, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvényt Magyarország Országgyűlése azzal a céllal fogadta el még 2011. december 30-án, hogy 

egy egységes és koherens szerkezetű törvény váltsa fel a korábbi törvényt.  

Az eredetileg kihirdetett törvény szerint a polgármester november 30-ig nyújtotta be a 

képviselőtestületnek a költségvetési koncepciót. Ekkor már ismert volt a Kormány következő 
évre vonatkozó tervezési tájékoztatója, ismert volt a gazdasági szabályzók egy része, ismertek 
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voltak a gazdasági elemzések az ország jövő évi kilátásairól és a jogszabályi változásokat 

tartalmazó javaslatokat az Országgyűlés már részben megtárgyalta. 

2012. év végén az Országgyűlés módosította a költségvetési koncepció elkészítési határidejét: 

„A jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester 

április 30-áig nyújtja be a képviselő-testületnek.” Ugyanakkor a törvényben maradt az a kitétel, 

miszerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési 

koncepció ismertetésekor írásban kell tájékoztatni a képviselő-testületet. 

Tekintettel arra, hogy április 30-án sajnos még nem áll, állhat rendelkezésre a szeptember 30-i 

időpontra készülő három-negyedéves beszámoló, 2013. április 26-i hatállyal  az Országgyűlés 

ismét módosította a törvényt, miszerint a koncepció beadási határideje október 31. 

Ez a módosítás sem orvosolja azonban a koncepciókészítés időbeli problémáját: az országos 

költségvetési törvénytervezetet az Országgyűlés még csak október 24-én kezdte el tárgyalni. A 

kapcsolódó törvényeket, illetve módosításokat csak részben vagy még nem is tárgyalta meg. A 

költségvetési fő sarokszámok sincsenek még elfogadva, a zárószavazás ideje teljesen bizonytalan. 

A 2014. évi országos költségvetési tervezet módosításai, az azt megalapozó törvények és 

kormányrendelet hiánya miatt az önkormányzat költségvetési koncepciójának kialakításakor csak 

korlátozottan lehet számba venni a következő év szakmai feladatait, azok költségeit, az 

önkormányzat bevételeit és kötelezettségeit.  

Valójában nem áll sokkal több információ a rendelkezésünkre, mint áprilisban. 

Az áprilisban elfogadott költségvetési koncepciónk hatályos, így javaslom, hogy az abban 

meghatározott főbb alapelvek alapján kezdjük meg a jövő esztendő költségvetésének tervezését. 

Megkérdezném, hogy van-e valakinek észrevétele? 

 

Sümegi Imre alpolgármester 

 

Nekem is az az érzésem, hogy az önkormányzatok Canassa járása folytatódik, hiszen a Parlament 

által hozott törvények előírásait képtelenség betartani. Káosz uralkodik. Vagy hozzá nem értők 

készítik a törvény-tervezeteket, vagy direkt hozzák ilyen lehetetlen helyzetbe az 

önkormányzatokat. Teljesen fölösleges új koncepciót alkotni, az április 11. napján elfogadott 

határozat megfelel az akkor hatályos rendelkezéseknek. 

 

A hozzászólást követően a Képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy nem hoz a jövő 

esztendőre vonatkozó költségvetési koncepció elfogadására új határozatot, hanem a 

27/2013.(IV.11.)Önk. határozatban megfogalmazott koncepció alapján kezdi meg a jövő esztendő 

költségvetésének tervezését. 

 

3. 2013. évi adóbeszámoló megtárgyalása 

 

Bors János polgármester 

 

Az 1991. évi XX. törvény 138.§-ának (3) bekezdésének g) pontja szerint a Képviselő-testület a 

Jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást. A h) pont szerint pedig tájékoztatja a 

lakosságot a helyi adókból származó bevételek összegéről. A kivetett adók 2013. évi teljesítéséről 

a tájékoztatást mindenki megkapta. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban? 

 

Molnárné Dr. Papp Judit kirendeltség-vezető 

 

Ismételten felhívnám a Képviselő-testület figyelmét arra a jelentős jogszabályi változásra, hogy 

Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény ( Stab. Tv.) 32. §-a szerint 

adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, illetve 

kedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 

30 napnak el kell telnie. Ezen rendelkezés az önkormányzati adórendeletekre is vonatkozik.  
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Ebből következően valamely adóév 1 . napján hatályba léptetni szándékozó új adórendeletet vagy 

a hatályos szabályozást módosító adórendelet legkorábban a kihirdetést követő 30. napon 

léptethető hatályba. 

Ha az önkormányzat 2014. január 1-jén kíván hatályba léptetni új adórendeletet vagy valamely 

módosító adórendeleti rendelkezést, akkor azt legkésőbb 2013. december 2-ig ki kell hirdetni a 

helyben szokásos – a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott- módon.  

Ugyancsak ügyelni kell a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény ( Htv.) 6. § a) pont utolsó 

fordulatára (adóéven belül az adónemhez kapcsolódó adóteher rendeletmódosítással nem 

súlyosbítható) és a Stab. Tv említett szabályának összefüggésére. A hivatkozott két 

jogszabályhely értelmében, ha az adórendelet 2014. január 1-jétől az adómérték növelésére, az 

adókedvezmény/adómentesség korlátozására vonatkozó módosító szabályát – új adónemet a 

településen először bevezető rendelet kivételével – 2013. december 2-áig nem hirdetik ki, akkor 

annak – a „ súlyosbítás tilalmára” tekintettel- 2014. évközi hatályba léptetésére nincs lehetőség. 

 

Bors János polgármester 

 

Erre az esztendőre 15,9 millió forint adóbevételt tervezett az Önkormányzat, ebből, szeptember 

végéig több mint 14 millió forint folyt be. 

 

Sümegi Imre István alpolgármester 

 

Az adók mértékén - az idegenforgalmi adón kívül - évek óta nem emelt a Testület. Most sem 

indokolt a lakosság terheinek további növelését, hiszen az elszegényedés már igencsak 

érzékelhető.  

Javaslom az adóbeszámoló elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett és 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

67/2013.(X.30.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1991. évi XX. törvény 138.§-ának (3) 

bekezdésének g) pontjában előírt kötelezettségének eleget téve a 2013. évben kivetett adók 

teljesítéséről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnárné Dr. Papp Judit jegyző 

 

4. A Polgármester munkájának értékelése 

 

Sümegi Imre István alpolgármester 

 

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről rendelkező 1994. évi LXIV törvény 4/A.§-

ának (1) bekezdése szerint „a képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a 

polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi 

mértéke nem haladhatja meg a polgármester illetményének, illetve tiszteletdíjának hat havi 

összegét”. 

A pénzügyi, gazdasági válság ellenére az Önkormányzat kiegyensúlyozott gazdasági helyzete 

jelzi, hogy ebben az esztendőben is a Polgármester jól végezte munkáját. A falu szép, virágos, 

rendezett volt. A kulturális rendezvények megszervezésében, a testvértelepülési kapcsolatok 

ápolásában a Polgármester úrnak jelentős érdemei vannak. A közmunkások foglalkoztatásával is 

sok feladata volt, úgy-hogy én javaslom két havi jutalom megállapítását. 



 5 

 

A javaslatra tekintettel Bors János polgármester bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt a 

határozathozatalban nem kíván részt venni, kérte kizárását. 

Így a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

68/2013.(X.30.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester jutalmazása tárgyában 

személyes érintettség miatt Bors János polgármestert kizárja a határozathozatalból. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sümegi Imre István alpolgármester 

 

A jutalom megállapítása tárgyában a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

69/2013.(X.30.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bors János polgármestert – figyelemmel a 

polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról rendelkező 1994. évi LXIV. törvény 4/A.§-ának (1) bekezdésére – a 2013-as 

esztendőben a faluért, az Önkormányzatért kifejtett munkájának elismeréseként kettő havi 

tiszteletdíjának megfelelő, bruttó 360 e.Ft összegű jutalomban részesíti ez évi költségvetésének 

terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sümegi Imre István alpolgármester 

 

5. Támogatási kérelmek  

 

I. 

Bors János polgármester 

 

A Megyei Rendőrfőkapitány helyettese Anda György rendőr ezredes azzal a kéréssel fordult az 

Önkormányzathoz, hogy a „Balaton Régió Közbiztonságáért Díj” költségeihez járuljunk hozzá 

14.000,-Ft-tal. 

A közbiztonság fenntartásában kiemelkedő munkát végző személyeket részesítik e díjban. A 

Balaton Fejlesztési Tanács és a Közbiztonsági Tanácsadó Testület a díj pénzügyi fedezetét ebben 

az esztendőben sem tudja biztosítani. 

Az elmúlt évben 12.000,-Ft-ot kértek egységesen, valamennyi önkormányzattól. Nem tettek 

különbséget. 

Aszófő hátrányos helyzetű település, hiszen a BKÜ-höz tartozik, holott Balaton partja egyáltalán 

nincs, a teljes parti sáv a Nemzeti Park kezelésében van. Nincs strandunk, idegenforgalmi 

adóbevételünk csekély. Így javaslom, hogy az elmúlt évivel azonos, 12 e.Ft összeggel járuljunk 

hozzá a díj költségeihez. 

 

Sümegi Imre István alpolgármester 

 

Elég furcsa, hogy a rendőrségnek is támogatást kell már nyújtanunk. Megkérdezném, hogy az 

Önkormányzatot ki támogatja? – Senki. Így én is teljesen egyetértek a Polgármester úrral. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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70/2013.(X.30.)Önk. Határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Balaton Régió Közbiztonságáért Díj” 

költségeihez bruttó 12.000,-Ft egyszeri támogatást biztosít a közbiztonság fenntartásában 

kiemelkedő munkát végző személyek elismerése érdekében. 

Felhatalmazza a Polgármestert az Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft-vel a támogatási 

szerződés megkötésére és a támogatás átutalására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bors János polgármester 

 

II. 

Bors János polgármester 

 

A másik kérelem, a Tihanyi Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Zeneiskolája Szülői 

Munkaközösségének Elnökétől érkezett és azzal a kéréssel fordult a Testülethez, hogy az iskola 

diákjainak támogatása céljából a SzM által készítendő iskolai naptár előállítási költségeihez 

erőnkhöz mérten járuljunk hozzá. 

A 2014-es, színes naptár az iskola diákjairól, a különböző iskolai rendezvényeken készült fotókon 

szeretné bemutatni az iskola életét. Az eladásból befolyó pénzt az iskola és a diákok színvonalas 

kulturális programjainak támogatására szeretnék fordítani. 

Sajnos a költségek összegéről nem írt az Elnök Asszony, így javaslom, hogy 5 e.Ft-tal 

támogassuk a naptár elkészítését. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

71/2013.(X.30.)Önk. Határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tihanyi Bencés Apátság Illyés Gyula 

Általános és Zeneiskolája Szülői Munkaközössége által készítendő naptár elkészítési költségeihez 

5.000,-Ft, azaz Ötezer forint összegű támogatást nyújt költségvetése terhére. 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az összeg átutalása felől intézkedjék. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bors János polgármester 

 

6. Vegyes ügyek 

 

A vegyes ügyek keretében a Polgármester ismertette Gerencsér Miklósné aszófői lakos levelét. 

Gerencsér Miklós özvegye azzal a kéréssel fordult a Testülethez, hogy a férje által festett két 

festményt szeretné visszavásárolni. 

Az Önkormányzat 1998-ban vette meg az „Aszófő látképe” című pasztellt 50 e.Ft-ért, míg a 

másik tájképet 2003-ban 70 e.Ft-ért. 

Az „Aszófő látképe” pasztellről az Önkormányzat 1000 db levelezőlapot készíttetett.  

Mindkét festmény szerepel a leltárban. Semmi sem indokolja, hogy a képeket eladjuk. 

Gerencsér Miklós számos képet festett Aszófőről és számos képet ajándékozott a faluban 

lakóknak. 

Ezt a két képet annak idején, egyrészt azért vette meg az Önkormányzat, hogy támogassa a Festőt, 

amellett, hogy az „Aszófő története” kiadvány megjelentetési, valamint nyomdaköltségét is az 

Önkormányzat fedezte. 
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Feltehetően személyes sértődöttség vezeti a kérelmezőt, ezért kérné vissza ezt a két képet. Többen 

szerették volna ugyanis az írót, festőt a díszpolgárok közé sorolni, ám ez a kezdeményezés nem 

járt sikerrel. 

 

A Testület nem talált kellő indokot a két kép eladására, így egyhangúlag úgy döntött, hogy 
felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy ezen döntéséről tájékoztassa Gerencsér Miklósnét. 

 

Egyéb hozzászólás nem lévén a Polgármester az ülést 19 óra 40 perckor bezárta. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

Bors János        Németh Tünde   Molnárné Dr. Papp Judit 

polgármester             jegyző       kirendeltség-vezető     

        /Mötv. 52.§ (2)bek. szerint/              /Mötv. 86.§ (1)bek. alapján/ 

 

 

 

 


