
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 14. napján 

17.00 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 

Károly Tamás képviselő 

    Vörös Kálmán képviselő 

 

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

kirendeltség-vezető  

 

Távol maradt:   Dr. Török Gábor 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. 

 

13/2013.(III.14.)Önk. határozat 

 

Napirendek a nyílt ülésre: 

 
1. A 2012. évi alapítványi és egyesületi beszámoló megtárgyalása 

Előadók: Alapítványi elnök, egyesületi elnökök 

2. A polgármesteri tiszteletdíj megállapítása az ad-hoc bizottság javaslata alapján  

Előadó: Vörös Kálmán bizottsági elnök 

3. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 

Előadó: Bors János polgármester 

4. A kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó, szervezett 

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2009.(XII.10.) rendelet módosítása 

Előadó: Bors János 

5. A Vidékfejlesztési Minisztériumhoz benyújtandó 2013. évi lakossági víz-, és 

csatornaszolgáltatás támogatására irányuló pályázat jóváhagyása 

Előadó: Bors János polgármester 

6. Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása  

Előadó: Bors János polgármester  

7. Vegyes ügyek 

 

 

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

hozott határozatot, az előző zárt ülésen 1 szociális kérelmet tárgyalt a Testület, a kérelmezőt 

15 e.Ft átmeneti segélyben részesítve. Majd pedig tájékoztatta a Képviselő-testületet az 

Önkormányzat pénzügyi helyzetéről. 
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1. A 2012. évi alapítványi és egyesületi beszámoló megtárgyalása 

 

Bors János polgármester ismertette a Szociális és Kulturális Alapítvány 2012. évre vonatkozó 

beszámolóját. 

Hozzászólás nem lévén a Polgármester javasolta az alapítványi beszámoló elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

14/2013.(III.14.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító az Aszófő Község 

Szociális és Kulturális Céljait Szolgáló Alapítvány 2012. évi tevékenységi és gazdasági 

beszámolóját a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A.§-a, valamint az 

Alapítvány Alapító Okiratának rendelkezéseit figyelembe véve – elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bors János polgármester 

 

Egyesületek: 

 

Az alapítványi beszámolót követően a Polgármester ismertette a Dallamvilág 

Gyermekmusical Közhasznú Egyesület és az Aszófői Polgárőr Egyesület tevékenységi 

beszámolóját. 

Az Önkormányzat 80 e.Ft összeggel támogatta az elmúlt esztendőben a Dallamvilág 

Egyesületet, így ezen összeg felhasználásáról szóló számlák bemutatásra kerültek. 

A Polgárőrség az elmúlt esztendőben 100 e.Ft anyagi támogatást kapott.  

Mindkét Egyesület kérte ebben az esztendőben is az Önkormányzat támogatását. 

Javasolta a beszámolók elfogadását, illetve az idei évben is a támogatás biztosítását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

15/2013.(III.14.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dallamvilág Gyermek Musical 

Közhasznú Egyesület (8241 Aszófő, Árpád u. 6.) kérelmének helyt adva, egy évi időtartamra, 

80.000,-Ft, azaz Nyolcvanezer forint összegű egyszeri támogatást nyújt, elősegítve az 

Egyesület hagyományápoló és kulturális tevékenységét. 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetés terhére, június 30-ig 40.000,-Ft, illetve 

december 30-ig szintén 40.000,-Ft összegű támogatás átutalásáról gondoskodjék. 

Az Egyesület Elnöke köteles a támogatási összeg felhasználásáról elszámolni 2014. március 

31-ig. 

A Képviselő-testület a 2012. évi támogatás felhasználásáról szóló beszámolót, a mellékelt 

számlák alapján, jóváhagyólag elfogadja. 

 

Határidő: 2014. március 31. 

Felelős: Bors János polgármester 
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16/2013.(III.14.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aszófői Polgárőr Egyesületet 

egyszeri 100 e.Ft összegű támogatásban részesíti költségvetésének terhére a bűncselekmények 

megelőzése és megakadályozása érdekében kifejtett munkájuk elősegítése érdekében. 

Az Egyesület a kapott támogatás felhasználásáról 2014. március 31-ig köteles a Testületet 

tájékoztatni. 

A Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást az Egyesület számlájára 

átutaltassa. 

A Képviselő-testület a 2012. évi támogatás felhasználásáról szóló beszámolót, a mellékelt 

számlák alapján, jóváhagyólag elfogadja. 

 

Határidő: azonnal, illetve 2014. március 31. 

Felelős: Bors János polgármester 

 

2. A polgármesteri tiszteletdíj megállapítása az ad-hoc bizottság javaslata alapján  

 

Vörös Kálmán képviselő, bizottsági elnök 

 

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3.§-a szerint: A társadalmi megbízatású 

polgármester tiszteletdíját a képviselő-testület összegszerűen állapítja meg a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló törvény szerint megállapított illetményalap és a Ptv. 4.§-ának 1) 

bekezdésében meghatározott szorzószám szorzataként. 1000-nél kevesebb lakosú település 

esetén 2,5 – 4,5 a szorzószám.  

A fentiek alapján a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 100 – 180 e.Ft között 

állapítható meg, mivel a Képviselő-testület által 2002-ben megállapított 40 e.Ft-os 

illetményalap még mindig meghaladja az államigazgatásban érvényes illetményalapot, ami a 

tavalyihoz képest amúgy sem változott. A Ptv. 18.§-a szerint a polgármesternek a 

polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő általa előlegezett számlával igazolt költségét 

meg kell téríteni. De a polgármester kérheti a költségátalány megállapítását is. A 

költségátalány mértéke a képviselő-testület döntése alapján a polgármester tiszteletdíjának 20-

30%-ának megfelelő összeg lehet. 

Jelentős változást hoz majd a Mötv-nek a következő önkormányzati választást követően 

hatályba lépő 71.§-a. Ezen törvényi rendelkezés értelmében az 500 lélekszám alatti 

településeken a polgármester tiszteletdíja nem fogja elérni a közhasznú munkavégzők bérét. 

Kíváncsi vagyok, hogy bruttó 80 e.Ft-ért ki jelölteti majd magát polgármesternek. A kis 

falvak tiszteletdíjas polgármesterei számára megalázó ez a rendelkezés, hiszen valamivel több 

a felelősége egy polgármesternek, mint egy közhasznú munkavégzőnek. Itt is látványosan 

megmutatkozik a kis falvak elsorvasztására irányuló szándék. 

 

Bors János polgármester a tiszteletdíj megállapításával kapcsolatban kérte a Képviselő-

testülettől a költségátalány megállapítását. Ezt követően bejelentette, hogy személyes 

érintettsége miatt a határozathozatalban nem kíván részt venni. 

 

Majd Vörös Kálmán bizottsági elnök ismételten javasolta a 4,5 szorzó alkalmazását és a 30%-

os költségátalány megállapítását. 

 

A javaslattal a Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett és 3 igen szavazattal az alábbi két 

határozatot hozta: 
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17/2013.(III.14.)Önk. határozat 

 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester tiszteletdíjának 

megállapítása tárgyában személyes érintettsége miatt Bors János polgármestert kizárja a 

határozathozatalból. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sümegi Imre István alpolgármester 

 

18/2013.(III.14.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bors János polgármester tiszteletdíját 

a Ptv. 4.§.(1) bekezdése szerinti 4,5-es szorzó és a 40 e.Ft-os illetményalap szorzataként 

ismételten havi 180 e.Ft, azaz Száznyolcvanezer forint összegben állapítja meg 2013. január 

1. napjától, visszamenőleges hatállyal. 

A polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatban kötelezi a saját személygépkocsi 

használatára. A polgármestert költségátalány illeti meg, mely a Képviselő-testület döntése 

alapján tiszteletdíja 30%-ának megfelelő összeg, azaz 54.000,-Ft/hó. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Molnárné Dr. Papp Judit kirendeltség-vezetőt a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Molnárné Dr. Papp Judit kirendeltség-vezető 

 

3. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 

 

Bors János polgármester 

 

Az előterjesztést annyival egészíteném ki, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§-ának (4) bekezdése írja elő a költségvetés készítésének 

kötelezettségét. A költségvetés összeállítására vonatkozó szabályokat az államháztartásról 

szóló törvény és végrehajtási rendelete, az állami hozzájárulás mértékét és a finanszírozás 

rendjét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. 

Szervezeti és Működési Szabályzatunk 59.§ (3) bekezdése értelmében a költségvetési 

rendeletet a Képviselő-testület két fordulóban tárgyalja meg. 

Ebben az esztendőben minden tizedik önkormányzatot, leginkább a kisebb településeket 

fenyegeti az a veszély, hogy bármennyire is igyekeznek spórolni, nem tudnak majd működni 

az év végéig.  Ennek az az oka, hogy 150 milliárd forint hiányzik az önkormányzati szférából. 

Mintegy 400 önkormányzatnál már most látszik, hogy az elégtelen állami finanszírozás, 

illetve a már tovább nem növelhető saját bevételeik miatt még alapvető működésük sem 

biztosítható egész évben, legfeljebb őszig. 

A feladatfinanszírozási rendszer bevezetésével, az összes jogszabály betartásával még az 

önkormányzatok kötelező feladatait sem lehetséges maradéktalanul ellátni. 

A településeket megillető központi költségvetésből származó forrás csökkenésének mértéke 

jóval meghaladja az önkormányzatoktól elkerülő feladatok ellátásának korábbi költségeit. 

Az elégtelen finanszírozást a személyi jövedelemadó helyben maradó 8 %-ának 

megszüntetése, valamint a gépjármű adó 60%-ának elvitele okozza. Ezen források jóval 
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meghaladják azt az összeget, amennyit a feladatok elvonása – községeknél maximum 10% - 

indokolna. 

Az elmúlt esztendőben Aszófő állami támogatása közel 18 millió forint volt, az idei 

esztendőben 12 millió forinttal számolhatunk. 

Az adósságkonszolidáció nem érintette Aszófőt, hiszen mindig megfontoltan gazdálkodtunk, 

hitelünk nem volt. 

Most nem marad más lehetőségünk csak az, hogy vegetálunk. Fejlesztést nem tervezünk, 

megpróbáljuk a ránk rótt kötelező feladatokat ellátni az évek során megspórolt tartalék 

felhasználásával. 

Az Önkormányzat 2013. évre 60.663 e Ft tervezett költségvetési bevétellel számol. 

Kiadásként 53.208 e. Ft-ot terveztünk, míg a költségvetési egyenleget 7.455 e.Ft többlettel 

fogadhatjuk el. 

Az első fordulóban tárgyalt bevételi főösszeghez képest a változást a zárszámadás adatainak, 

illetve a pénzmaradvány végleges összegének meghatározása okozza. Így a bevételi és kiadási 

főösszeg 75.331 e.Ft-ról 76.479 e.Ft-ra változik. 

Ezt követően a Polgármester vitára bocsátotta a 2013. évi költségvetés tervezetét. 

 

Sümegi Imre István alpolgármester 

 

Az elmúlt esztendő költségvetési főösszege 85.890 e.Ft volt, az idén közel tíz millió forinttal 

lesz kevesebb. A működés ára tehát a korábban felhalmozott tartalékok felélése, az 

állagmegóvások, fejlesztések elhalasztása, támogatások megszüntetése. 

Mind a költségvetés, a feladatfinanszírozás bevezetése, mind a közigazgatási rendszer 

átalakítása ellehetetleníti az önkormányzatokat. Ennek ellenére örüljünk, hogy egyenlőre még 

nem kell hiánnyal terveznünk. Javaslom a rendelet tervezet szerinti elfogadását. 

 

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

alábbi rendeletét az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről: 

 

Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2013.(III.27.) önkormányzati rendelete  

a 2013. évi költségvetéséről 

 

(jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

4. A kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó, szervezett 

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2009.(XII.10.) rendelet módosítása 

 

Bors János polgármester 

 

Az előterjesztést annyival egészíteném ki, hogy az elmúlt esztendőtől a szennyvízcsatorna 

szolgáltatás, míg ez év januárjától a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját is az Állam 

határozza meg. Az önkormányzat ármegállapító hatásköre megszűnt, így a tervezet szerint 

javaslom a rendelet módosítását. 

 

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

alábbi rendeletét: 
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Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2013.(III.20.) önkormányzati rendelete  

a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó, szervezett 

közszolgáltatás igénybevételéről szóló 13/2009.(XI.10.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

 

(jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

5. A Vidékfejlesztési Minisztériumhoz benyújtandó 2013. évi lakossági víz-, és 

csatornaszolgáltatás támogatására irányuló pályázat jóváhagyása 

 

Bors János polgármester 

 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. 3 számú 

mellékletének 2) pontja a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására 4500 M Ft 

előirányzatot tartalmaz, az elmúlt évekhez hasonlóan.  

Az előirányzat azon települési önkormányzatok támogatására szolgál, amelyeknek az 

önkormányzati, az állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás 

és szennyvízszolgáltatás, valamint a más víziközmű társaságtól vásárolt, illetve átvett 

lakossági célú ivóvíz ráfordításai magasak. A támogatás a települési önkormányzatok között 

az igénybejelentést megelőző egyéves időszak lakossági fogyasztásának mennyisége, az 

ebben várható változások és a szolgáltatás tényleges, illetve várható ráfordításai 

figyelembevételével kerül elosztásra. A támogatás településenkénti összegének megállapítása 

során figyelembe kell venni az adott önkormányzat lakosainak szociális helyzetét. 

Az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes 

módozatai ráfordításainak támogatására is azon települési önkormányzatok esetén, amelyek 

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat határozata alapján kötelesek a 

településen élők részére az egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos kiszerelésben, illetve 

tartálykocsis szállítással biztosítani. 

Felhatalmazást kapott a vidékfejlesztési miniszter, hogy a 2013. évi lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint 

az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló 

rendeletet alkossa meg. 

A támogatási igényekről a vízgazdálkodásért felelős miniszter által vezetett tárcaközi 

bizottság javaslata alapján a vízgazdálkodásért felelős miniszter dönt. 

A tárcaközi bizottság – a rendelkezésére álló előirányzat keretei között – az érintett körben 

figyelembe veszi az igénybejelentést megelőző egyéves időszak lakossági fogyasztásának 

mennyiségét, az ebben várható változásokat, a szolgáltatás tényleges, illetve várható 

ráfordításait, valamint azt, hogy az érintett önkormányzatok – a szolgáltatóval egyeztetett – 

igénybejelentései képviselő-testületi határozatokkal alátámasztottak-e.  

 

A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatásra az 

az önkormányzat nyújthat be pályázhat, amely megfelel a következő feltételeknek: 

- a 2013. évre az ivóvíz-, illetve csatornadíj megállapítása a víziközmű-szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvényben foglaltak szerint történt, 

- az állami támogatásban, közműhitelben részesült szennyvízközmű beruházás esetén nem 

vállalt szerződéses kötelezettséget arra, hogy a tárgyévre vonatkozóan a ráfordítások 

csökkentéséhez költségvetési (állami) támogatást nem vesz igénybe, és az önkormányzat ezt 

nyilatkozatban igazolja, 



 7 

- a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az ingatlanok legalább 60%-ának bekötése 

megvalósult, és az önkormányzat ezt nyilatkozatban igazolja, 

- területén az ivóvízmű, illetve csatornamű üzemeltetését a támogatás igénylésének 

időpontjában érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező szolgáltató végzi, vagy 

ennek hiányában az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséghez 

benyújtott engedély iránti kérelmet az önkormányzat a pályázathoz csatolja, valamint 

- a támogatás számításánál figyelembe vett fajlagos ráfordítás,  a csatornázott területeken – 

függetlenül attól, hogy az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást azonos vagy más-más szolgáltató 

végzi – az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2013. év január 1-től együttes, összevont fajlagos 

ráfordítása meghaladja a nettó 1002 Ft/m3 értéket. Nettó 1002 Ft/m3 feletti rész támogatása 

csak a lakossági célra szolgáltatott vízmennyiség után igényelhető.  

Fajlagos ráfordításnak minősül az egy m3 szolgáltatásra jutó költség.  

Támogatás a fajlagos ráfordításokra épülő díj esetén igényelhető. 

Többtényezős díjak alkalmazása esetén a többtényezős díjat az összehasonlíthatóság 

érdekében egytényezőssé kell alakítani, az átalakítás módját részletes kalkulációkkal kell 

bemutatni. 

A pályázatokat a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben rögzített, 

onnan kinyomtatott adatlapokon három eredeti példányban, a szükséges mellékletekkel, postai 

úton kell benyújtani a Kincstár területileg illetékes szervén keresztül a vízgazdálkodásért 

felelős miniszterhez 2013. április 15-ig. 

A több települést ellátó ivóvízmű, illetve csatornamű esetén a pályázatot – településenkénti 

bontásban és településenként összesítve – gesztor önkormányzat nyújthatja be. A gesztor 

önkormányzatot a pályázatban résztvevő önkormányzatok – megegyezés alapján – maguk 

jelölik ki, és meghatalmazzák a támogatás igénylésének benyújtására, valamint a pályázattal 

kapcsolatos technikai teendők lebonyolítására. A gesztor a továbbiakban is Zánka Község 

Önkormányzata.  

Javaslom a határozat meghozatalát. 

 

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, egyhangúlag  a következő határozatot hozta: 

 

19/2013.(III.14.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az állami tulajdont képező 

víziközműből szolgáltatott lakossági ivóvíz-és csatornaszolgáltatás 2013. évi támogatására, a 

Szolgáltató által bemutatott támogatási igénybejelentést és az Aszófőre kimutatott támogatási 

igényt tudomásul vette. 

A DRV Zrt. szolgáltató által a támogatási kérelemben közölt fajlagos költségráfordítási 

adatok a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és 

elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes 

módozatainak ellentételezéséről szóló VM rendeletben előírt feltételeknek megfelelnek. 

Aszófő településen a víziközművek a tulajdoni viszonyok tekintetében 2012. július 1-től 

megfelelnek a víziközmű szolgáltatásról szóló törvény, az üzemeltetésre vonatkozóan pedig a 

Mötv. Előírásainak. 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, 

illetőleg a Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati 

jogcímen meghatározott összeget a víziközmű felújítására, pótlására és a fejlesztési hitellel 

kapcsolatos adósságszolgálatra fogja fordítani. 

A Képviselő-testület igazolja, hogy a 2003. évben üzembe helyezett csatornahálózatra Aszófő 

község területén az ingatlanok 95 %-a rákötött, valamint nyilatkozik arról, hogy az államilag 

támogatott szennyvízközmű beruházással összefüggésben a szerződéses feltételek között nem 
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szerepel, hogy 2013. évre vonatkozóan a ráfordítások csökkentéséhez költségvetési (állami) 

támogatást nem vesz igénybe az Önkormányzat.  

A Képviselő-testület meghatalmazza Zánka Község Önkormányzatát a támogatás 

igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos technikai teendők lebonyolítására. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzati nyilatkozatok 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bors János polgármester 

 

6. Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása  

 

Bors János polgármester 

 

Az előterjesztéshez annyit fűznék hozzá, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény  33.§-a értelmében a törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérők, így az önkormányzat is, 

minden költségvetési év elején éves közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre 

tervezett közbeszerzéseiről. A törvény értelmében kizárólag a közbeszerzésnek minősülő 

beszerzéseket kell szerepeltetni a közbeszerzési tervben, de nem kell a kivételi körbe tartozó, 

továbbá a közbeszerzési értékhatárokat el nem érő – és így a közbeszerzésnek nem minősülő 

– beszerzéseket. A közbeszerzési terv nyilvános. 

Az éves közbeszerzési terv a közbeszerzések ellenőrzése szempontjából is jelentőséggel bír, 

mivel összevethető az éves statisztikai összegzéssel. Az ajánlatkérők ugyanis éves statisztikai 

összegzést kötelesek készíteni az éves beszerzéseikről, amelyet a Közbeszerzési Hatóság 

kérésére kötelesek megküldeni. Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési tervet és az éves 

statisztikai összegzést saját honlapján közzétenni. 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 67.§-

ának (1) bekezdése szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2013. január 1-től 2013. 

december 31-ig, árubeszerzés esetén 8 millió forint, építési beruházás esetében 15 millió 

forint, építési koncesszió esetén 100 millió forint, szolgáltatás megrendelése esetén 8 millió 

forint, szolgáltatási koncesszió esetében 25 millió forint. 

Az Önkormányzat ebben az esztendőben sem tervez közbeszerzési értékhatárok körébe eső 

eljárást, mivel a tervezett árubeszerzések, építési beruházások és szolgáltatások értéke nem éri 

el a közbeszerzési eljárás értékhatárát. 

Javaslom a terv elfogadását. 

 

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

hozta: 
 

20/2013.(III.14.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény 33.§-ában előírt kötelezettségének eleget téve az Önkormányzat 2013. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervét jóváhagyja. 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat a közbeszerzési értékhatárok 

körébe eső eljárást nem tervez, mivel a tervezett árubeszerzések, építési beruházások és 

szolgáltatások értéke nem éri el a közbeszerzési eljárás értékhatárát. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bors János polgármester 
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7. Vegyes ügyek 

 

A vegyes ügyek keretében a Testület a Húsvétot követő második hétvégét választotta a 

Nyugdíjas Találkozó időpontjául. Az ünnepet követő időszak elegendő lesz a szervezésre, a 

meghívók kiküldésére. A Testület úgy döntött, hogy a megszorítások ellenére minden 

nyugdíjast, a nyugdíjjáradékban részesülőket is, meghívja az ünnepségre. Valamennyi 

testületi tag vállalta a szervezést és lebonyolítást. 

 

Ezt követően a Polgármester tájékoztatást adott a településrendezési feladatok új, kibővített 

köréről. Elmondta, hogy a módosított építési törvény, valamint a 314/2012.(XI.8.) Korm. 

rendelet a településkép védelme érdekében új lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak. A 

településképi véleményezési, a településképi bejelentési eljárást és a helyi építészeti és 

műszaki tervtanács működtetését. Ezekhez az eljárásokhoz a rendelet főépítész alkalmazását 

írja elő. A főépítészi feladatok ellátására a Planteus Kft. vezetője Németh Ferenc, valamint a 

Tihanyi Önkormányzat főépítésze Bujdosó Judit tett ajánlatot, havi bruttó 60-100 e.Ft összeg 

között.  

Sajnálatos módon az Önkormányzat feladatfinanszírozása nem teszi lehetővé állandó jelleggel 

a főépítész alkalmazását. Erre a feladatra ugyanis nem kapunk támogatást. 

Álláspontom szerint, amikor kötelező a főépítész közreműködése - ilyen eset a 

településrendezési terv készítése – akkor igénybe vesszük eseti megbízással, amikor pedig 

csak lehetőség, akkor meg nem vesszük igénybe. Állandó jelleggel évi 1 millió forint 

megbízási díjért nem tudunk főépítészt alkalmazni. 

A testületi tagok teljes mértékben egyetértettek a Polgármester véleményével, és megbízták, 

hogy erről a két főépítészaspiránst tájékoztassa. 

 

Egyéb hozzászólás nem lévén a Polgármester az ülést 18 óra 50 perckor bezárta. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

Bors János         Molnárné Dr. Papp Judit 

polgármester           kirendeltség-vezető 

                 Németh Tünde jegyző megbízásából 
 


