
 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24. napján 08.00 

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. 

 

39/2013.(VI.24.)Önk. határozat 

 

Napirendek a nyílt ülésre: 

 
1. Tájékoztatás és intézkedési javaslat a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE-B-

004/1241/2013. számú törvényességi felhívásáról 

Előadó: Bors János polgármester 

2. Települési értéktár létrehozásának megtárgyalása 

Előadó: Bors János polgármester 

3. Az Önkormányzat tulajdonában lévő szennyvízhálózat vagyonértékelésére vonatkozó 

árajánlat megtárgyalása, és a DRV-vel kötendő bérleti –üzemeltetési szerződés megtárgyalása  

Előadó: Bors János polgármester 

4. Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása 

Előadó: Bors János polgármester 

5. Fizikoterápiás ellátás 2013. évi támogatása 

Előadó: Bors János polgármester 

6. A Balatoni Közbiztonsági Díj szakmai-pénzügyi beszámolója 

Előadó: Bors János polgármester 

7. Könyvtárosi feladatok ellátásának megtárgyalása 

Előadó: Bors János polgármester 

8. Nyugdíjas Találkozó költségeinek jóváhagyása 

Előadó: Bors János polgármester 

9. 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. Tájékoztatás és intézkedési javaslat a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE-B-

004/1241/2013. számú törvényességi felhívásáról 

 

Bors János polgármester 

 

A törvényességi észrevételhez annyit fűznék hozzá, hogy pont egy éve lépett hatályba az 

Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet. A rendeleteket már „száz” példányban kell elküldenünk 

a Kormányhivatalnak. Sajnálatos, hogy egy évnek el kell telnie ahhoz, hogy célellenőrzés 

keretében közöljék, hogy nem jó a rendelet melléklete. 

Természetesen az Önkormányzat a jogszabályi előírásokat szeretné betartani, de célszerűbb lett 

volna, ha rögtön szólnak.  

Javaslom a határozati javaslat és a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

40/2013.(VI.24.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Kormánymegbízottjának VE –B-004/1241/2013. számú törvényességi felhívására az alábbi 

tájékoztatást adja: 

Aszófő Község Önkormányzata vagyonáról szóló 6/2012.(IV.25.) önkormányzati rendeletének 2. 

melléklete tartalmazza a korlátozottan forgalomképes vagyonelemek körét. 

A melléklet D. pontjában szerepel a 77, 105/4, 219/2 és a 301. hrsz-ú „közterület” művelési ágú 

ingatlan. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 5.§ (3) bekezdés c) pontja szerint: az 

önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak a helyi önkormányzat 

tulajdonában álló terek, parkok. 

A Képviselő-testület így, a törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetért, azt köszönettel veszi 

és a jogsértő állapot megszüntetése érdekében, módosítja rendeletét. 

 

Határidő: 2013. június 30. 

Felelős: Bors János polgármester 

 

A határozathozatalt követően a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta 

alábbi módosító rendeletét  az Önkormányzat vagyonáról:  

 

Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat vagyonáról szóló 6/2012.(IV.25.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

 

(jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

2. Települési értéktár létrehozásának megtárgyalása 

 

Bors János polgármester 

 

Az előterjesztést annyival egészíteném ki, hogy tehát a települési értéktár feladata: a települési 

önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény létrehozása 

lenne. 

Az Értéktárat egy erre kijelölt Bizottságnak (min. 3 fő) kellene létrehozni nemzeti értékekkel és 

hungarikumokkal a következő szakterületekről:  

a) agrár- és élelmiszergazdaság:  

b) egészség és életmód,  
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c) épített környezet:  

d) ipari és műszaki megoldások:  

e) kulturális örökség:  

f) sport:  

g) természeti környezet:  

h) turizmus és vendéglátás.  

 

A Kormány rendelet 3.§ (2) bekezdése meghatározza, hogy az értéktár bizottság működéséhez és 

feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat 

maga biztosítja, az általa jóváhagyott éves munka- és pénzügyi tervre figyelemmel.  

Jelenleg egyik feltételt sem tudjuk biztosítani. Se pénzünk, se emberünk nincs errre a feladatra. 

Javaslom, hogy a lehetőséggel jelenleg ne éljünk. 

 

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

határozatot hozta: 

 

41/2013.(VI.24.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hivatkozva a magyar nemzeti értékekről 

és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésére, 

momentán nem kíván élni a települési értéktár létrehozásának lehetőségével. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Megyei Közgyűlés Elnökét 30 napon belül 

tájékoztassa. 

 

Határidő: 2013. július 24. 

Felelős: Bors János polgármester 

 

3. Az Önkormányzat tulajdonában lévő szennyvízhálózat vagyonértékelésére vonatkozó 

árajánlat megtárgyalása, és a DRV-vel kötendő bérleti – üzemeltetési szerződés 

megtárgyalása  

 

Bors János polgármester 

 

Az előterjesztést annyival egészíteném ki, hogy a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos egyes 

végrehajtási szabályokról szóló NFM rendelet előírja, hogy a víziközmű tulajdonosa köteles a 

tulajdonában levő víziközmű vonatkozásában vagyonértékelést végeztetni. Ez tipikusan megint 

olyan feladat, amelyre nem ad az állam támogatást. Nyilvánvaló, hogy a legolcsóbb árajánlatot 

választja mindenki.  

Az eszközhasználati díjból fedezhető lesz ez a 200 e. Ft + ÁFA összeg. A baj csak az, hogy a 

DRV már az elmúlt év IV. negyedévi eszközhasználati díját sem tudta kifizetni. Likviditási 

gondjai vannak, így 930.974,-Ft-tal tartozik az Önkormányzatnak. 

Nem szóltak, hogy nem tudnak fizetni, így mi kiállítottuk a számlát, befizettük az ÁFA-t, a pénzt 

pedig a mai napig sem kaptuk meg. 

 

Sümegi Imre István alpolgármester 

 

Megint az a helyzet állt elő, hogy nincs lehetőségünk választani, a vagyonértékelés kötelezettség, 

másrészt a DRV az egyedüli szolgáltató. 

Javaslom a határozati javaslatok jóváhagyását. 

 

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

határozatot hozta: 
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42/2013.(VI.24.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező víziközmű vagyon 

vagyonértékelési feladatainak ellátásával a Karanta Audit Zrt-t bízza meg (1033 Budapest, 

Reviczky ezredes u. 2., képviseli: Dömötörfy András igazgató). A vagyonértékelés megbízási 

díját, az árajánlatnak megfelelően, 200.000 Ft + ÁFA összegben hagyja jóvá a Testület, a 2013. 

évi önkormányzati költségvetésének terhére.   

A Képviselő-testület felhatalmazza Bors János polgármestert a szerződés megkötésére és a 

szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bors János polgármester 

 

43/2013.(VI.24.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező szennyvízcsatorna-

hálózat üzemeltetésére vonatkozó, hatályban lévő és 2013. október 1. napjával lejáró üzemeltetési 

szerződés megújítása kapcsán, továbbra is a DRV Zrt-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) bízza meg 

a közcélú szennyvízelvezető rendszer üzemeltetésével.  

A Képviselő-testület a DRV Zrt. által elkészített üzemeltetési szerződés-tervezetet jóváhagyólag 

elfogadja és felhatalmazza Bors János polgármestert az üzemeltetési szerződés megkötésére, 

valamint a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bors János polgármester 

 

4. Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása 

 

Bors János polgármester 

 

Az előterjesztéshez annyit fűznék hozzá, hogy Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 

szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. mellékletének 4. pontja tartalmazza a társulás által fenntartott 

óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatását.  

Az előirányzat 600 millió forint. 

A támogatás az Mötv. alapján létrehozott társulás, többcélú kistérségi társulás, intézményi 

társulás által fenntartott óvodákba járó - az 1. a) alpontban figyelembe vett - gyermeklétszámból 

azon gyermekek után igényelhető, akik a lakóhelyüktől, ennek hiányában tartózkodási helyüktől 

eltérő településen veszik igénybe az óvodai ellátást és utaztatásuk autóbusz működtetésével, 

iskolabusz-szolgáltatás vagy külön célú menetrendszerinti autóbusz szolgáltatás vásárlásával 

biztosított. A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni. E 

támogatás szempontjából iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak minősül a menetrendtől 

függetlenül kizárólag e célból indított járat(ok) igénybevétele. A támogatás igénybevételének 

további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek mellett kísérő utazzon. 

A támogatás kizárólag a gyermekek utaztatásával kapcsolatos kiadásokra használható fel. 

A társulási megállapodást tehát mindenképpen módosítani kell, bár szerintem célszerűbb lett 

volna a régit megszüntetni és az Óvodára egy újat létrehozni. 

Javaslom a határozati javaslat elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

44/2013.(VI.24.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Aszófő, Balatonfüred, Balatonhenye,  

Balatonszőlős, Balatonudvari, Barnag, Dörgicse, Örvényes, Pécsely, Tihany, Vászoly községek, 
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által létrehozott Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás társulási megállapodás 

felülvizsgálatát és módosítását jóváhagyja, az egységes szerkezetbe foglalt Megállapodás 

szövegét elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2013. június 30. 

Felelős: Bors János polgármester 

 

5. Fizikoterápiás ellátás 2013. évi támogatása 

 

Bors János polgármester 

 

Balatonakali – Balatonudvari – Örvényes – és Aszófő községek önkormányzatainak Képviselő-

testületei 2000. május hó 26. napján kötöttek társulási megállapodást a fizikoterápiás ellátás közös 

biztosítására és finanszírozására, melyet 2007. május 8-án megújítottak.  

A megállapodás 9. pontja előírja, hogy az önkormányzatokat terhelő hozzájárulás összegét a 

társulás évenként felülvizsgálja.  

Balatonakali Polgármestere 2013. május 24-én íródott levelében tájékoztatta a Testületet arról, 

hogy a 2013. évi finanszírozás, az előző évhez képest nem változott. Az idei esztendőben az 

Aszófőre jutó összeg  ismét 11.716,-Ft/hó marad. 

Javaslom ezen havi finanszírozási összeg jóváhagyását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

45/2013.(VI.24.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a háziorvosi szolgálat kiegészítéseként 

Balatonakali székhellyel – az Uniprax Bt. által végzett fizikoterápiás szakkezelés költségeihez 

2013. január 1. napjától kezdődően 2013. december 31. napjáig havi 11.716,-Ft összeggel járul 

hozzá a 2013. évi költségvetésének terhére. 

Felhatalmazza Bors János polgármestert arra, hogy a Balatonakali Község Önkormányzatát 

megillető 140.592,-Ft összegű hozzájárulás átutalása felől intézkedjék. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bors János polgármester 

 

6. A Balatoni Közbiztonsági Díj szakmai-pénzügyi beszámolója 

 

Bors János polgármester 

 

Az Aszófői Önkormányzat 12.000,-Ft-tal járult hozzá a 2012. évi Balatoni Közbiztonsági Díj 

díjalapításához. A támogatási szerződés értelmében a díjalap kezelője, a Balaton Fejlesztési 

Tanács munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. szakmai-pénzügyi beszámolót készített. 

A beszámolót mindenki kézhez kapta, javaslom annak elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

46/2013.(VI.24.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatoni Integrációs Kft. által készített – 

a 2012. évi Balatoni Közbiztonsági Díjról szóló – szakmai- és pénzügyi beszámolóját 

jóváhagyólag elfogadja. 
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Határidő: tájékoztatásra 15 nap 

Felelős: Bors János polgármester 

 

7. Könyvtárosi feladatok ellátásának megtárgyalása 

 

Bors János polgármester 

 

A könyvtáros megbízási szerződése május 30-ával lejárt, javaslom, hogy határozatlan időre 

hosszabbítsuk meg, hiszen a könyvtárosi teendőket naponta ellátja.  

A Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézethez még januárban benyújtotta az 

Önkormányzat a jelentkezését 1 fő könyvtáros közfoglalkoztatására, de sajnos a 

közmunkaprogram nem indult el. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy  talán szeptemberben lesz 

belőle valami. 

Ha a lehetőséggel élni tudunk, akkor a megbízást megszüntetve, közfoglalkoztatás keretében tudja 

az Önkormányzat a könyvtári szolgáltatást biztosítani. 

 

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

határozatot hozta: 
 

47/2013.(VI.24.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Károlyné könyvtáros megbízását 

2013. június 1. napjától határozatlan ideig meghosszabbítja, havi 20 e.Ft összegű megbízási díj 

változatlanul hagyása mellett. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bors János polgármester 

 

8. Nyugdíjas Találkozó költségeinek jóváhagyása 

 

Bors János polgármester 

 

Ebben az esztendőben a Nyugdíjas Találkozó időpontja nem a farsangi időszakra esett. Egyrészt a 

Hivatal kényszerű megszüntetésével kapcsolatos teendők, másrészt a téli időjárás viszontagságai 

miatt döntött úgy a Testület, hogy a Húsvétot követően rendezi meg a Találkozót. 

A rendezvény ismételten jól sikerült. 

 

Ezt követően Bors János polgármester ismertette a költségeket, mely szerint a nyugdíjasok 
megvendégelése 170 e.Ft-ba, míg a virág (60 szál szegfű és 2 csokor virág) 14.450,-Ft-ba, a 2 db 

ajándékkosár 8.350,-Ft-ba, az üdítők, kávé és a kenyér 21.370,-Ft-ba került.  Majd pedig 

javasolta a költségek jóváhagyását. 
 

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

hozta: 

 

48/2013.(VI.24.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az április 14. napján megtartott nyugdíjas 

találkozó költségeit 214.170,-Ft összegben hagyja jóvá. 

Ezen összegből a nyugdíjasok vendéglátása 170.000,-Ft, a virág 14.450,-Ft, a  2 db ajándékkosár 

8.350,-Ft, az üdítők, kávé, kenyér 21.370,-Ft költséget képez. 

A nyugdíjas találkozó teljes költségét az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséből biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bors János polgármester 
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9. Vegyes ügyek 

 

Bors János polgármester 

 

A vegyes ügyek keretében ismertetném a  Magyar Napló Főszerkesztőjének levelét, melyben a 

Magyar tenger magyar ecsettel – A Balaton ábrázolása című, a nyáron megjelenő reprezentatív 

képzőművészeti album kiadásáról tájékoztatja a Képviselő-testületet. 

Mivel az album megjelentetése jelentős kiadással jár, így támogatást, vagy a kötetek 

megvásárlását kérné a Kiadóvezető. 

A kiadvány 6.500,-Ft-ba fog kerülni, így javaslom, hogy három példányt rendeljünk. A 

háromnyelvű kiadvány szép ajándék lesz a testvértelepüléseknek, egy pedig marad a 

Könyvtárban. 

 

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

határozatot hozta: 

 

49/2013.(VI.24.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli Somogyi György, Magyar 

tenger magyar ecsettel – A Balaton ábrázolása című, a nyár folyamán megjelenő képzőművészeti 

albumának 3 példányát. 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 19.500,-Ft összeget elővásárlás jogcímén a Magyar Napló 

Kiadó Kft részére átutaltassa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bors János polgármester 

 

 

Egyéb hozzászólás nem lévén a Polgármester az ülést 10 óra 20 perckor bezárta. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

Bors János               Molnárné Dr. Papp Judit 

polgármester                   kirendeltség-vezető 

                 Németh Tünde jegyző megbízásából 

 


