
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.július 19. napján 18.00 

órakor az Önkormányzat tárgyalótermében megtartott soron következő ülésén  

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

 

5 fő települési képviselő: Bors János polgármester 

Sümegi Imre István alpolgármester 

Károly Tamás képviselő 

Dr. Török Gábor képviselő, 

    Vörös Kálmán képviselő 

 

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

kirendeltség-vezető  

 

 

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

képességet javaslatot tett a tárgyalandó napirendekre, melyet a Képviselő-testület 5 igen 

szavazattal, egyhangúlag elfogadott. 

 

50/2013.(VII.19.)Önk. határozat 

 

Napirendek a nyílt ülésre: 

 
1. A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól, és a 

közterületi hirdető-berendezések elhelyezésének rendjéről szóló 7/2005.(IX.20.) 

önkormányzati rendelet módosítása  

Előadó: Bors János polgármester 

2. Tihany és Környéke Közoktatási  Intézményi Társulás megszüntetése 

Előadó: Bors János polgármester 

3. Falunapi rendezvény szervezési feladatai 

Előadó: Bors János polgármester 

4. 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. 

 

1. A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól, és a 

közterületi hirdető-berendezések elhelyezésének rendjéről szóló 7/2005.(IX.20.) 

önkormányzati rendelet módosítása  

 

Bors János polgármester 

 

A rendkívül részletes előterjesztéshez annyit fűznék hozzá, hogy július 14-ig valamennyi 

önkormányzat köteles volt szabályozni az önkormányzat tulajdonában álló közterület 

filmforgatási célú hasznosítását. 
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A filmforgatás szabályozása annyira sürgető és égető feladat volt, hogy harminc napot kaptak 

rá az önkormányzatok, holott az elmúlt húsz évben aszófői közterületen nem is forgattak 

filmet. 

A Kormányrendelet értelmében viszont az önkormányzatok 2013. augusztus 1-ig kötelesek 

adatot szolgáltatni a kormányhivatalok számára a tulajdonukban levő közterületekről. 

Ha a Kormányhivatal szeretné tudni az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek 

helyrajzi számát, nagyságát, művelési ágát, aranykorona értékét, akkor sokkal egyszerűbb lett 

volna sima adatszolgáltatás keretében megkérni. 

 

Vörös Kálmán képviselő 

 

Véleményem szerint is igen „sürgető” volt ezen életviszony szabályozása, a baj csak az, hogy 

megvan a szigorú szabályozás, de valahogy a filmforgató csapatok nem érik el Aszófőt.  

Bujtor művész úr filmjében szerepelt a falu utoljára, a Pogány Madonnában, amikor is az 

üldözők és az üldözött áthaladtak Aszófőn a KPM kezelésében levő közúton. 

A közterület-használat díját a törvény 3. melléklete szabályozza. Községi önkormányzat 

képviselő-testülete pedig a rendeletében foglalt felső határnak megfelelő mértékben 

meghatározott díj ellenében biztosítja. 

Nagyon támogatom én is, hogy a városokra meghatározott díjtételeket alkalmazzuk, remélve, 

hogy „jelentős betételre” teszünk majd szert.  

Javaslom a módosítás tervezet szerinti elfogadását. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta a tervezet 

szerinti rendeletét, a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 

szabályairól, és a közterületi hirdető-berendezések elhelyezésének rendjéről szóló 

rendeletének módosításáról: 

 

Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2013.(VIII.1.) önkormányzati rendelete  

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól,  

és a közterületi hirdető-berendezések elhelyezésének rendjéről szóló  

7/2005.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

2. Tihany és Környéke Közoktatási  Intézményi Társulás megszüntetése 

 

Bors János polgármester 

 

Az előterjesztéshez annyit fűznék hozzá, hogy a Társulást már régen, az elmúlt év 

szeptemberében meg kellett volna szüntetnünk, hiszen az iskolát 2012. szeptember 1-től a 

Tihanyi Bencés Apátság vette át. 

Javaslom a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

A javaslattal a Képviselő-testület egyetértett és 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 
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51/2013.(VII.19.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1998. április 16. napján létrejött, 

oktatási-nevelési feladatokat ellátó, Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulásban 

betöltött társulási tagságát 2013. július 31-ei hatállyal felmondja, a Társulás megszüntetését 

jóváhagyja. 

Felhatalmazza a Polgármestert a Társulást megszüntető okirat aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bors János polgármester 

 

3. Falunapi rendezvény szervezési feladatai 

 

Ezen napirendi pont keretében a képviselők megtárgyalták az augusztus 2-án megrendezésre 

kerülő „Bakator” népzenei együttes koncertjével, valamint a másnapi Falunappal kapcsolatos 

teendőket. 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a főzőversenyben résztvevő csapatok számára 3 kg 

marhahúst biztosít csapatonként. 

A Polgármester elmondta, hogy az osztrák testvértelepülésről 7 fős delegáció érkezik már 

pénteken, így az étkeztetés mellett szállásról is gondoskodni kellett. 

 

4. Vegyes ügyek 

 

A vegyes ügyek keretében a Polgármester elmondta, hogy a külterületi utak karbantartása úgy 

a Vörösmálban, mint az Öreghegyen megtörtént, és javasolta a Hidrotransz Kft. bruttó 

462.280,-Ft összegű számlájának jóváhagyását. 

 

A javaslattal a Képviselő-testület egyetértett és 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

52/2013.(VII.19.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hidrotransz Építőipari Kivitelező és 

Szolgáltató Kft (8230 Balatonfüred, Pacsirta u. 22. Adószám: 10355480-2-19) által a 

külterületi utak karbantartására, javítására fordított munkálatok költségét bruttó 462.280,-Ft 

összegben jóváhagyja, és ezen összeget költségvetésében biztosítja. 

Felhatalmazza a Polgármestert a számla kiegyenlítésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bors János polgármester 

 

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

 

Kmf. 

 

 

 

 

Bors János        Németh Tünde   Molnárné Dr. Papp Judit 

polgármester             jegyző       kirendeltség-vezető     


