
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 09. napján 

17.00 órakor a Kultúrházban megtartott közmeghallgatásán  

 
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:  Molnárné Dr. Papp Judit kirendeltség-vezető 

 

Távol maradt:    Dr. Török Gábor képviselő 

 

Jelen van 35 fő állampolgár. 

 

Bors János polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, megállapítva a 

Testület határozatképességét, javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendek 

megtárgyalására. 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a tárgyalandó napirendek sorrendjét az 

alábbiak szerint határozta meg: 

 

79/2013.(XII.9.)Önk. határozat 

 

Napirendek a nyilvános ülésre: 

 
1. Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról 

Előadó: Bors János polgármester 

2. Tájékoztató a 2013. évi beszedett adókról 

Előadó: Bors János polgármester 

3. Támogatás iránti kérelem 

Bors János polgármester 

4.   Lakossági hozzászólások észrevételek 

 
1. Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról 

 

Bors János polgármester ismertette a lakókörnyezet állapotáról szóló előterjesztést. 

Kiegészítésül az alábbiakat fűzte hozzá:  

A szeméthegyek Aszófőn című cikkel kapcsolatosan tájékoztatót fogunk kiküldeni a 

lakosságnak. Ismételten hangsúlyozom, hogy a kijelölt terület kizárólagosan csak földdel, 

köves földdel, agyaggal, valamint köves agyaggal tölthető fel, és minden esetben 

polgármesteri, vagy alpolgármesteri engedély kell hozzá.  Aszófőn nincsenek szeméthegyek, 

és aki ilyet állít, az a településünket szégyeníti meg.  

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel. 

A Képviselő-testület a lakókörnyezet állapotáról szóló polgármesteri tájékoztatót 

egyhangúlag elfogadta. 
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2. Tájékoztató a 2013. évi beszedett adókról 

 

Az első napirend lezárása után a Polgármester tájékoztatást adott a jelenlevőknek az 

Önkormányzat által 2013. évben beszedett adók összegéről - a Képviselő-testület által már 

elfogadott adóbeszámoló alapján -, kiemelve azt a tényt, hogy 2004. óta - az idegenforgalmi 

adó kivételével - nem változtatott a Képviselő-testület a kivetett adók mértékén. 

Kiegészítésül az alábbiakat mondta: 

Az adóbeszámolót annyival egészíteném ki, hogy sajnos nem tartozunk az eladósodott 

települések közé, így tőlünk nincs mit átvállalni, hiszen sosem volt hitelünk. Márciusban 

küldtük el a belügyminiszter Úrnak azt a levelet, mely tartalmazta a forráshiány miatt 

elhalasztott fejlesztések, beruházások felsorolását, kérve a támogatást, de sajnos ezidáig nem 

kaptunk.  Mi is eladósítottuk volna a falut, de nem tettük. Most aztán megkaptuk méltó 

jutalmunkat a megfontolt gazdálkodásért – a nagy semmit. 

Több mint 1000 milliárd forint az önkormányzatokat érintő adósság koncesszió összege. A 

megfontoltan gazdálkodó, hitelt nem igénylő 1200 önkormányzat talán a jövő évben 10 

milliárd forintra pályázhat majd. Pécs például ezen összegnek a többszörösét kapta. Az 

igazságosság elve érvényesül, de hát mi nem tehetünk semmit. 

Az adókról szóló tájékoztatóval kapcsolatban lakossági hozzászólás nem volt. 

 

3. Támogatás iránti kérelem 

 
A Veszprém Megyei Mentőszervezet 04- Alapítványa azzal a kéréssel fordult az 

Önkormányzathoz, hogy támogassuk egy olyan újraélesztő eszköz beszerzését, melynek 

segítségével lehetővé válik a reanimáció alatt végzett mellkaskompresszió pontosabb és 

hatékonyabb kivitelezése, ezáltal az újraélesztés sikerességének hatékonyságának növelése. 

Az eszköz bruttó ára 4,5 millió forint. 

Javaslom, hogy 20 e.Ft-tal támogassuk az újraélesztő eszköz beszerzését. 

 

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

határozatot hozta: 

 

80/2013.(XII.9.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Mentőszervezet 04-

Alapítványának 20 e.Ft, azaz Húszezer forint összegű, egyszeri támogatást nyújt a „Lucas 2” 

típusú újraélesztő eszköz beszerzéséhez. Az Önkormányzat a támogatást költségvetéséből 

biztosítja és felhatalmazza a Polgármestert, hogy az összeg átutalásáról intézkedjen. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bors János polgármester 

 

4. Lakossági hozzászólások észrevételek 

 

Tabi Margit 

 

A szemétszállítással kapcsolatosan én, mint a falu szégyene annyit mondanék el, hogy amikor 

jött a teherautó felhívtam a polgármestert, hogy azonnal jöjjön, mert szemetet akarnak lerakni. 

Eltelt 5 perc a polgármester nem jött, így aztán kihívtuk a rendőrséget. A Nix Gyula 

egyébként nekem nem rokonom és akár milyen „szemét állat is” igaza volt, mert az egy 

vízgyűjtő terület és csak gyűlik rajta a szemét. Egyébként három műszakos nővérként 
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dolgozom, nincs szabadnapom, nem vagyok lumpen, és mindig segítek mindenkinek, csak 

azért hívtam ki a rendőrséget, mert a polgármester nem jött és aggódtam a faluért. 

 

Bors János polgármester 

 

Margitka azt sem vette észre, hogy nem velem beszélt, hanem a fiammal. Egyébként a 

Rendőrség engem azonnal felhívott, ezért nem értem oda csak egy negyed óra multán. 

Érthetően elmondtam, hogy a köves föld lerakása az én engedélyemmel történt, de nem 

akarták megérteni. Ez olyan, mint amikor Margitka az mondja, hogy Nix Gyula nem rokona, 

holott az unokájának az apja. Szerencsére a Rendőrség jegyzőkönyvet vett fel a történtekről és 

rögzítették, hogy szemétlerakás nem történt, polgármesteri engedély birtokában egy teherautó 

köves földet borítottak le és terítettek el. 

 

Tabi Margit 

 

Nem kéne azt a területet feltölteni, mert majd az összes szemetet a hegyről odahozzák. 

Egyébként én nem vagyok olyan, amilyennek leírtál, én környezettudatos vagyok. 

 

Nagy Imréné 

 

Először végig kellene nézni az aszófői udvarokat, portákat és akkor kitűnne, hogy ki mennyire 

környezettudatos. A környezettudatosság nem merül ki annyiban, hogy kihívjuk a rendőrséget 

és közben engedély nélkül felszedjük a diót az Önkormányzat „szeméthegyekkel” borított 

területéről. 

 

Ticz Ferenc 

 

Sajnos az utak mellett, az erdei utakat is beleértve mindenütt találunk szemetet. Aszófőn sincs 

több mint másutt. Az Önkormányzat dolgozói rendszeresen összeszedik az út szélére mások 

által kidobott hulladékot. 

 

Gáspár Lajosné 

 

A nyáron az önkormányzat emberei kitisztították a patak medreket. A bolt előtti hídnál 

embertelen munkát végeztek, hiszen az út alatt kellett a patakmederbe bemászniuk. 

Prémiumot kellene adni nekik ezért a munkáért. 

 

Bors János polgármester 

 

A bolt előtt, az út alatt levő patak meder tisztítása tényleg nehéz feladat volt. A csatornázáskor 

lerakott műanyag cső feltelt hordalékkal és ez akadályozta a vízátfolyását.  

 

Ticz Ferenc 

 

Miért kellett a játszóteret lezárni? 

 

Bors János polgármester 

 

Sajnos a játszóterünk, mely tökéletesen használható volt, nem felelt meg a uniós előírásoknak. 

A játszótéri eszközök szabványosítása annyiba kerülne, mint egy új játszótér megépítése. 
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Leader pályázat keretében a Szociális Kulturális Alapítvány már benyújtott egy kérelmet, de 

sajnos nem nyert. Cirka 10 millió forinttól lehetne megvalósítani a folyami homokkal felszórt, 

vagy gumiszőnyeggel ellátott bekerített uniós szabványoknak megfelelő játszóteret. Amint 

pályázati lehetőség nyílik, ismét meg fogjuk próbálni.  

 

Kovács Sándor 

 

Én is nagyon fontosnak tartom a környezettudatosságot, de nemcsak a szemét szétdobálása 

tartozik ehhez a témakörhöz, hanem a hangszennyezés is. Felháborítónak tartom, hogy 

augusztus közepétől október végéig a seregélyek riasztásához használt karbidágyúk, 

percenként 40 hangrobbanással lehetetlenné teszik az itt lakók életét. Az egész  falu tiltakozik, 

véleményem szerint ez birtokháborítás indítványozom, hogy karolja fel az önkormányzat ezen 

probléma megoldását és rendeletileg tiltsa be a karbidágyúk használatát.  

 

Molnárné Dr. Papp Judit kirendeltség-vezető 

 

A seregélyek riasztásával kapcsolatosan az elmúlt nyár folyamán két tihanyi 

nyaralótulajdonos élt panasszal. Kovács Úrnak is csak azt a tájékoztatást tudom nyújtani, amit 

a panaszosoknak küldtünk, az alábbiak szerint: 

Magyarország egyik kiemelkedő minőségi borvidéke a Balatonfüred – Csopaki Borvidék, 

ahol a szőlő és bortermelés mintegy kétezer éves múltra tekint vissza, és ahol a szőlőművelés 

első írásos emlékei egyben a magyar szőlőművelés kezdeteiről is tanúskodnak. 

A borvidék összterülete 6445 ha. A Hegyközségi tagok 500 m2 feletti szőlőterülete 2143 ha. 

A borvidékhez tartozó települések száma 24. A Balatonfüred – Csopaki körzethez 17 

település tartozik, többek között Aszófő és Tihany is. 

A seregély a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozattan védett 

barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős 

növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001.(V.9.)KöM rendelet (a továbbiakban: KöM 

rendelet) értelmében természetvédelmi oltalom alatt álló állatfajnak minősül. 

A KöM rendelet 4/A.§ (1) bekezdése szerint az okszerű mezőgazdasági termelés biztosítása 

érdekében – amennyiben természetvédelmi érdeket nem sért – a seregély (Sturnus vulgaris) 

riasztása engedélyezhető. 

Figyelemmel a nagy értékű gyümölcstermesztésre, a természetvédelmi érdekekkel 

összeegyeztethető a seregélyek riasztása. 

A Borvidék, nemzeti parkos területeire a KDT 7229/2013. számú határozatával engedélyezte 

a seregélyek hangkeltő eszközökkel történő riasztását. 

Az engedély a szüret befejezéséig, legkésőbb október 31-ig, jogosítja fel a Hegyközséget a 

fény- és hangkeltő eszközök használatára. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény értelmében, alsóbb szintű jogszabály nem 

lehet ellentétes felsőbb szintű jogszabállyal. 

Mivel az önkormányzati rendelet a jogszabályi hierarchia legalsó szintjén áll, természetesen 

nem lehet ellentétes a környezetvédelmi miniszter rendeletével.  

Az Önkormányzat tehát, a környezet védelméről szóló rendeletét ilyen formában módosítani 

nem tudja. 

 

Nagy Imréné 

 

Tudomásul kell venni, hogy Aszófőn a falu lakosságának nagyobb része szőlőtermesztésből él 

és nincs mindenkinek hektáronként 400 ezer forintja, hogy hálóval védekezzen. A karbid 

ágyú az egyetlen védekezési mód 2001 óta. Sajnos a Bázsai-öböl nádasaiban alszik több ezer 
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seregély és a kora reggeli órákban kimondottan éhesek, képesek egy hektár szőlőt félóra alatt 

leszüretelni. Így aztán az egész évi munka kárba vész. 

 

Ticz Ferenc 

 

Engem például a falun áthaladó mozdonyok, vagy a füredi discók , koncertek jobban 

zavarnak, mivel ezen hanghatások késő este, éjszaka érnek, ezeket ne tiltsa be az 

önkormányzat? Mezőgazdaságból él a falu így én javaslom, hogy a honlapon is jelentesse 

meg az Önkormányzat a karbidágyú használatát engedélyező határozatot. Akinek ez nem 

tetszik annak nem Aszófőt kell választania. Bár a környéken mindenütt karbidágyúval 

védekeznek hisz nincs más mód. 

 

Dékány Erzsébet 

 

A Magyar Népfőiskolai Társaság „ Öröm érték felelősség, segítő tanácsadással a családok 

megerősítésért című nyertes pályázatot ismertette pár szóban elmondta, hogy a 

Balatonszepezdi Népfőiskolán 80 órás képzésen vett részt. A pályázat célcsoportja a 

Balatonfüredi Kistérség 22 települése. A térség legtöbb települése kis és törpe település. 2001 

óta általános tendencia a népességfogyás. A térségnek a foglalkoztatására jellemző a 

nagyfokú szezonalitás. A települések fejlődésének a legfőbb akadályozó elemeiként az 

információ hiányt, a közösségi értékek hiányát, a szemléleti elmaradottságot a kezdeményező 

készség hiányát, a támogatási források és az együttműködés hiányát, valamint a civil 

szervezetek hiányát sorolta fel. A Népfőiskola által szervezett rendezvények tanácsadó 

jelleggel segítséget nyújtanak a családi élettel, gyermekneveléssel, a munkavállalással 

kapcsolatos konfliktusok megoldására ugyanakkor rendezvénysorozat indult az 

önfoglalkoztatást támogató kezdeményezéssel (szociális szövetkezetek, gazdasszony képzés, 

falusi turizmus) kapcsolaton is. Elő kell segíteni, hogy megerősödjenek azok a családok akik 

kihasználva a környezetükben levő lehetőségeket, adottságokat hagyományokat önmagukat és 

a többi családot is segíteni tudják. Önsegítő rendszerek kialakításának elősegítése a cél. 

Minden szombaton vannak előadások a kultúrházban melyre mindenkit hívott. 

 

Navratyil Sándor 

 

9 éve lakom a faluban, igaz, hogy először vagyok közmeghallgatáson, de az a véleményem, 

hogy sokkal több közösségi program kellene. A közösségi életet formálni kellene. Fel kellene 

mérni az igényeket, összegyűjteni a javaslatokat és azokat közösen megvalósítani. 

Környezetjavító beruházásokra például össze lehetne rántani a falut. Fel kellene kutatni meg 

kellene keresni az anyagi és fizikai támogatásokat. Véleményem szerint el fog sorvadni a falu, 

mert nem történik semmi sem a kultúra sem a sport terén.  

 

Sümegi Imre 

 

Szerintem pedig nincs a környéken még egy olyan kis falu, ahol annyi rendezvény van mint 

Aszófőn. A nemzeti ünnepeken a Dallamvilág Egyesületnek köszönhetően mindig van műsor 

és koszorúzás, de említhetném a Húsvéti és gyermeknapi játszóházat, a szervezett 

kirándulásokat, a mikulás ünnepséget, a karácsonyi játszóházat, a karácsonyi gálakoncertet és 

szavalóversenyt, az idősek napját és a falunapot is. A falunapra és ezen rendezvényekre több 

mint egymillió forintot fordít évente a Képviselő-testület. Az az érdekes, hogy a faluból 

többnyire mindig ugyanaz a harminc-negyven ember vesz részt a rendezvényeken. Ugyanez 



 6 

vonatkozik például a testvér települési kapcsolatok ápolására vagy az önkormányzat által 

szervezett  ünnepségekre. El kell menni a rendezvényekre.  

 

Bors János polgármester 

 

Ha valaki nem elégedett az önkormányzat által szervezett rendezvényekkel nyugodtan 

fordulhat a Szociális és Kulturális Alapítványhoz örömmel fogadják a javaslatokat. Könnyű 

az önkormányzatot kritizálni, de azon a 30 emberen kívül akik részt vesznek minden 

rendezvényen talán a faluban levő másik 300 is tehetne valamit. Egyébként elmondom, hogy 

a tavalyi esztendőben pályáztunk a 71-es úton forgalom csillapító sziget létesítésére, kültéri 

szoborra és  de sajnos nem nyertünk. A buszmegállókat is önerőből kellett megépítenünk, 

hiszen majdnem összedőltek és pályázati lehetőség nem volt. Sajnos a Balaton kiemelt 

üdülőkörzetéhez tartozunk, holott Balaton partunk nincs. A pályázati lehetőségek az 500 

lélekszám alatti településeknek igen korlátozottak. 

 

Navratyil Sándor 

 

Egy kérésem lenne, a Köbölkúti utcán hiányzik az utca név tábla. 

 

Bors János polgármester 

 

Több helyen is cserére szorulnak az utcanév táblák. A jövő esztendőben erre is sort fogunk 

keríteni. 

 

Turai Péter 

 

Azt szeretném megkérdezni, hogy a közlekedési táblák kihelyezése kinek a feladata: A 

Kossuth utca végén nincs tábla, holott a földútról rendszeresen kihajtanak ami igen 

balesetveszélyes.  

 

Bors János polgármester 

 

Az jogosult a tábla kihelyezésére akinek az út a tulajdonát képezi.  

 

Dékány Erzsébet 

 

Igaza van a polgármester Úrnak a falunapra szervezett kiállítás megnyitóján nyolcan voltak és 

sajnos a testületből sem volt ott senki. 

 

Egyéb hozzászólás nem lévén a Polgármester megköszönte a részvételt és áldott békés 

Karácsonyt kívánva a közmeghallgatást 18 óra 53 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/ 


