
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 24. napján 

10.30 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 

Károly Tamás képviselő 

Dr. Török Gábor képviselő, 

    Vörös Kálmán képviselő 

 

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

kirendeltség-vezető  

 

Távol maradt:    Sümegi Imre István alpolgármester 

 

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. 

 

28/2013.(V.24.)Önk. határozat 

 

Napirendek a nyílt ülésre: 

 
1. Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért 

fizetendő díjak mértékének meghatározásáról szóló rendelet megalkotása  

Előadó: Bors János polgármester 

2. Átfogó értékelés Aszófő Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2012. évi ellátásáról  

Előadó: Bors János polgármester 

3. Nyilatkozat a tüdőgyógyászat szakma járóbeteg szakellátási formában történő ellátása 

érdekében 

Előadó: Bors János polgármester 

4. A Balatonfüredi Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítása 

Előadó: Bors János polgármester 

5. Lakossági beadvány megtárgyalása 

Előadó: Bors János polgármester 

6. A Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság tagdíjemelési kérelmének megtárgyalása 

Előadó: Bors János polgármester 

7. Támogatási kérelmek 

Előadó: Bors János polgármester 

8. Vegyes ügyek 

 

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

hozott határozatot, zárt ülésre tartozó kérelmeket pedig nem tárgyalt a Testület. Majd pedig 

tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről. 
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1. Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért 

fizetendő díjak mértékének meghatározásáról szóló rendelet megalkotása  

 

Bors János polgármester 

 

Ezen napirendhez annyi kiegészítést fűznék hozzá, hogy koránt sem így szerettük volna 

szabályozni az egyes anyakönyvi eseményekért fizetendő díjak mértékét. A rendelet 

előkészítése során az aszófőieket (illetve, ha legalább az egyik házasuló helybéli lakos) 

mentesítettük volna a díjfizetési kötelezettség alól. Úgy gondoltuk, hogy erre lehetősége van 

az Önkormányzatnak, hiszen például a balatonfüredi lakosok is kedvezményben részesülnek a 

parkolásnál, amennyiben ott fizetik a súlyadót. 

A Kormányhivatal tájékoztatása szerint azonban ilyen, „pozitív” diszkriminációt nem 

tartalmazhat a rendelet. Egy szomszédos falu törvényességi észrevételt kapott azért, mert az 

önkormányzat által fenntartott köztemetőben a helyi lakosokat mentesítették a 

sírhelymegváltási kötelezettség alól. 

 

Vörös Kálmán képviselő 

 

Úgy tűnik, hogy az önkormányzatiság egyre szűkülő keretek közé szorul. Alig van esküvő 

Aszófőn, az előterjesztés szerint az elmúlt öt évben összesen 8 volt és most majd fizethetnek 

érte, mivel mindenki szombaton esküszik. 

Érthetetlen számomra, hogy miért nem mentesíthetjük az aszófőieket, hiszen az 

Önkormányzat őértük van. Másnak meg amúgy sem kényszer Aszófőn házasságot kötni. 

 

Bors János polgármester 

 

Két lehetőségünk van: mentesítjük az aszófőieket a díjfizetés alól és akkor számolhatunk a 

törvényességi észrevétellel, vagy elfogadjuk a rendeletet az előterjesztés szerint. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta a tervezet 

szerinti rendeletét, az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint 

az azokért fizetendő díjak mértékéről: 

 
Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2013.(VI.6.) önkormányzati rendelete  

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,  

valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről 
 

(jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

2. Átfogó értékelés Aszófő Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2012. évi ellátásáról  

 

Bors János polgármester 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§-ának 

(6)bek-e előírja, hogy a helyi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról minden év május 31-ig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – 

átfogó értékelést készít, melyet a Képviselő-testület megtárgyal.  
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Az értékelést meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatalának. Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a 149/1997.(IX.10.)Korm. 

számú rendelet 10-es számú melléklete tartalmazza. 

Az átfogó értékelést mindenki megkapta. Az írásos előterjesztést annyival egészíteném ki, 

hogy településünkön a Gyermekjóléti Szolgálatnak az elmúlt esztendőben sem akadt túl sok 

dolga. Két családból két gyermek részesült alapellátás keretén belül családgondozásban. 

Tanácsadás, mely nem eredményezett családgondozást 3 gyermek ügyében történt. 

A Gyermekjóléti Szolgálat és a jelző rendszer éves működésének értékelése az elmúlt ülésen 

megtörtént. Örömünkre szolgál, hogy Aszófőn a 438 fő lélekszámból 70 fő 18 éven aluli 

gyermekkel és az őket nevelő családokkal nincs gond, és örömteli az a tény, hogy az elmúlt 

esztendőben egy kisgyermek született falunkban. 

Javaslom az átfogó értékelés elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

29/2013.(V.24.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§-ának (6) bekezdésében előírt 

kötelezettségének eleget téve – az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2012. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta és azt jóváhagyólag 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bors János polgármester 

 

3. Nyilatkozat a tüdőgyógyászat szakma járóbeteg szakellátási formában történő 

ellátása érdekében 

 

Bors János polgármester 

 

Az előterjesztéshez annyit fűznék hozzá, hogy számomra érthetetlen, hogy Balatonfüred 

Város Önkormányzata miért nem előzetesen kérte meg az érintett önkormányzatok 

hozzájárulását, hiszen mindenki számára jobb és egyszerűbb a Rendelőintézetbe bemenni, 

nem pedig Veszprémbe, vagy Farkasgyepüre elutazni, ha tüdőgyógyászati problémája van. 

Javaslom a támogató nyilatkozat megtételét. 

 

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

határozatot hozta: 

 

30/2013.(V.24.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

IF-6086-8/2013. számú végzésében foglaltaknak megfelelően az alábbi nyilatkozatot teszi: 

 

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Aszófőt a tüdőgyógyászat szakma járóbeteg 

szakellátási formájában a Balatonfüredi Szakorvosi Rendelőintézet lássa el a Veszprém 

Megyei Tüdőgyógyintézet és Farkasgyepű helyett. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Bors János polgármester 

 

4. A Balatonfüredi Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítása 

 

Bors János polgármester 

 

Ezen napirendi pont tárgyalásához a Társulási Tanács Elnöke megküldte az előterjesztés 

anyagát és a módosított társulási megállapodás tervezetét. Az előterjesztés részletesen 

tartalmazza a szükséges módosítás indokait és a határozati javaslatot, melynek elfogadását 

javaslom. 

 

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

hozta: 

 

31/2013.(V.24.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Balatonfüred 

Szociális Alapellátási Központ, mint költségvetési szerv a Balatonfüredi Többcélú Társulás 

fenntartásába kerüljön 2013. július 1. napjától. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított Társulási Megállapodást aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bors János polgármester 

 

5. Lakossági beadvány megtárgyalása 

 

Bors János polgármester 

 

Besztercei Attila a Köbölkuti út 6. sz. alatti nyaralóingatlan tulajdonosa azzal a kéréssel 

fordult hozzám, illetve a Testülethez, hogy a zajjal járó eszközök hétvégi használatát tovább 

korlátozzuk. Álláspontja szerint a mostani korlátozás igen rövid, így azt javasolta, hogy 

legyen teljesen zajmentes nap a vasárnap. A beadványt mindenki megkapta. 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2009.(IX.18.) számú 

önkormányzati rendeletével szabályozta a környezetvédelmére vonatkozó előírásokat. 

A rendelet 37/A.§-a szerint: 

„Aszófő község közigazgatási területén belül tilos indokolatlanul olyan zajt okozni, amely 

alkalmas arra, hogy mások nyugalmát zavarja 

a) A belterület határán belül, vasárnap és ünnepnapokon este 22.00 órától reggel 08.00 

óráig és 12.00 órától 16.00 óráig tilos minden olyan tevékenység végzése, berendezés 

üzemeltetése, valamint motoros és elektromos gép használata, amely kellemetlen, 

zavaró hang, illetve rezgésterhelést okozva és az itt lakók nyugalmát zavarja. 

b) Kivételt képeznek az Önkormányzat által szervezett rendezvények hangosító 

berendezései és az egészségvédelmi, életvédelmi, vagyonvédelmi szervezetek által 

használt, illetve a közérdekű célra igénybevett hangszóró berendezések. 

c) A külterületen, vasárnap és ünnepnapokon este 22.00 órától reggel 08.00 óráig és 

12.00 órától 16.00 óráig tilos a seregélyek riasztására szolgáló hanghatással járó 

eszközök és berendezések használata.” 
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A Képviselő-testület 2011-ben már korlátozta a zajjal járó eszközök használatát, holott ez 

nem volt kötelessége, de a további korlátozást nem tartom indokoltnak, tekintettel arra, hogy a 

lakosság zöme hétközben dolgozik, illetve vannak olyan ingatlantulajdonosok, akik csak 

szombaton tudnak lejönni, és így a fűnyírás vasárnapra marad. 

Aszófő a Balaton kiemelt üdülő körzetéhez tartozik, holott Balaton partja egyáltalán nincs. 

Semmi esetre sem hasonlítható Balatonfüredhez. A faluban 13 szobakiadó van, az 

Önkormányzat idegenforgalmi adóbevétele alig 200 e.Ft. 

Az Önkormányzat arra törekszik, hogy a falu rendezett legyen, ennek érdekében tavasszal és 

ősszel külön felhívjuk a lakosság figyelmét a környezetvédelmi szabályok (tűzgyújtás, 

parlagfű irtás, stb.) betartására. 

Sajnálatos módon az elmúlt év június 1-től önkormányzati rendelet már szabálysértési 

szankciót nem tartalmazhat, így csak az önkéntes jogkövetésben és a békés egymás mellett 

élés szabályainak a betartásában bízhatunk. 

A további korlátozás, illetve a zajmentes vasárnap bevezetése az itt lakók életét igen 

megnehezítené. 

 

A Polgármester véleményével a Testület teljes egészében egyetértett. A hétvégi, zajjal járó 

eszközök használatára vonatkozó rendeleti előírásokon nem kíván változtatni és felkérte a 

Polgármestert a beadványt tevő nyaralótulajdonos tájékoztatására.  

 

6. A Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság tagdíjemelési kérelmének 

megtárgyalása 

 

Bors János polgármester 

 

A Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság 2013. április 18. napján megtartott köztestületi 

közgyűlésén az 1/2013.(IV.18.) számú határozatával úgy döntött, hogy az önkormányzati 

tagdíjak összegét 10%-kal megemeli. Az Aszófőt terhelő költség az elmúlt esztendőben 

237.072,-Ft volt (449 fő x 528,-Ft). 

A megemelt tagdíj 581,-Ft 438 fővel számolva 254.478-Ft. 

Sajnos a január 1-jei lakosságszám már nem 449, hanem 438, így korrigálni kell ezt az 

összeget. 

A másik dolog, amit nem teljesen értek, az az, hogy miért kellett az elmúlt év decemberében 4 

millió forint összegű jutalmat szétosztani, amikor a Tűzoltóság költségvetése nem elegendő a 

kiadások finanszírozására. 

Ennek ellenére nincs választási lehetőségünk, így javaslom a tagdíjemelés elfogadását. 

 

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

hozta: 

 

32/2013.(V.24.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüredi Önkormányzati  

Tűzoltóságnak fizetendő 2013. évi tagdíj összegét 254.478-Ft-ban (581,-Ft x 438 fő) 

költségvetésének terhére jóváhagyja. 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság, Kinizsi 

Banknál vezetett 73200110-11269702-00000000 számlájára, a tagdíj átutalásáról intézkedjen. 

 

Határidő: 2013. június 15. 

Felelős: Bors János polgármester 
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7. Támogatási kérelmek 

A./ 

Bors János polgármester ismertette a Veszprém Megyei Mentőszervezet 04 Alapítványának 

támogatást kérő levelét. Az Alapítvány a jövő esztendőben a csontba lőhető, egyszer 

használatos eszközt szeretné folyamatosan biztosítani, melynek költsége 20.000,-Ft/db, 

valamint szeretnének égési kötszereket, légút biztosítási eszközöket, valamint korszerű 

mentőtáskákat vásárolni. 

Javasolta, hogy 10.000,-Ft támogatásban részesítsék az Alapítványt. 

 

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

hozta: 

 

33/2013.(V.24.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Mentőszervezet 

„04 Alapítványának” 10 e.Ft, azaz Tízezer forint összegű egyszeri támogatást nyújt 

eszközbeszerzésre 2013. évi költségvetésének terhére. 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatás átutalása felől intézkedjék. 

 

Határidő: 2013. június 10. 

Felelős: Bors János polgármester 

 

B./ 

Bors János polgármester   

 

Nagy Károlyné könyvtáros 12 e.Ft összegű támogatást kér a gyermeknapi rendezvény 

megtartásához. Javaslom a rendezvény anyagi támogatását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

34/2013.(V.24.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermeknapi rendezvényre 12 e.Ft 

támogatást biztosít költségvetésének terhére. 

 

Határidő: 2013. május 31. 

Felelős: Bors János polgármester 

 

 

8. Vegyes ügyek 

 

A vegyes ügyek keretében a Polgármester elmondta, hogy a templomkert rekonstrukciójára 

két árajánlat érkezett, sajnos a harmadikat még nem kapta meg az Önkormányzat, így jelenleg 

nem lehet döntést hozni a kivitelező tekintetében. 

 

Majd pedig az augusztus 3-án megrendezésre kerülő Falunappal kapcsolatos felvetéseket 

tárgyalta meg a Testület. 
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Ezt követően a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az elmúlt évhez képest 100 e.Ft-tal 

megemeli a Falunapra fordítható összeget, mivel augusztus 2-án, pénteken koncertet ad a 

Bakator zenekar, melyet táncház követ. 

 

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

 

35/2013.(V.24.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. augusztus 3. napján 

megrendezésre kerülő Falunap költségét – a befolyó támogatásokon kívül – 700 e.Ft 

összegben határozza meg, melyet költségvetéséből biztosít. 

 

Határidő: 2013. augusztus 10. 

Felelős: Bors János polgármester 

 

 

 

Egyéb hozzászólás nem lévén a Polgármester az ülést 11 óra 50 perckor bezárta. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

Bors János         Molnárné Dr. Papp Judit 

polgármester           kirendeltség-vezető 

                 Németh Tünde jegyző megbízásából 
 


