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Készült: Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 9. 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: Keller Vendel polgármester 

Turai Péter alpolgármester 

Károly Tamás képviselő 

Mógor Judit Éva képviselő 

    Petróczi Csaba képviselő 

 

Tanácskozási joggal: Németh Tünde jegyző  

 Molnárné Dr. Papp Judit kirendeltség-vezető  

 Fejes Rita pénzügyi főelőadó 

 

Jelen van még 18 fő állampolgár. 

 

Keller Vendel polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapítva a határozat-

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

szavazattal, egyhangúlag elfogadott. 

 

6/2015.(II.9.)Önk. határozat 

 

Napirendek a nyílt ülésre: 

 
1. A Kirendeltség átszervezésének megtárgyalása 

      Előadó: Keller Vendel polgármester 

2. Aszófő Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(III.20.) 

önkormányzati rendeletének módosítása az előirányzatokra vonatkozóan 2014. december 

31-ig. 

     Előadó: Keller Vendel polgármester 

3. Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költség-vetésének első fordulós tárgyalása 

     Előadó: Keller Vendel polgármester 

4. A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal informatikai biztonsági szabályozási ügye   

     Előadó: Keller Vendel polgármester  

5. A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása 

     Előadó: Keller Vendel polgármester 

6. Koloska Szenior Néptánc Együttes kérésnek megtárgyalása 

     Előadó: Keller Vendel polgármester 

7. Kulturális közfoglalkoztatással kapcsolatos kérdések megtárgyalása (további két 

közfoglalkoztatott alkalmazása, a jelenlegi kulturális közfoglalkoztatott egyszerűsített 

munkaszerződéssel történő foglalkoztatása hétvégeken) 

     Előadó: Keller Vendel polgármester 

8. Bakony WEB Bt. árajánlatának megtárgyalása 

     Előadó: Keller Vendel polgármester 

9. Mozdulj Aszófő költségeinek jóváhagyása 

     Előadó: Keller Vendel polgármester 

10. A 029/10 hrsz-ú ingatlan árverezésével kapcsolatos döntés meghozatala 

     Előadó: Keller Vendel polgármester 

11. Vegyes ügyek 
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1. A Kirendeltség átszervezésének megtárgyalása 

 

Keller Vendel polgármester 

 

Megkérem Németh Tündét, hogy az első napirendi pont megtárgyalásával kapcsolatosan 

tájékoztassa a képviselőtestületet. 

 

Németh Tünde jegyző 

 

Köszönöm szépen, a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés kiküldésre került. Az 

előterjesztés azt tartalmazza, hogy a hivatal átszervezése március hónaptól az alábbiak szerint 

alakuljon: Ugye jelenleg a kirendeltségen négy kolléganő dolgozik, akik hat órában vannak 

foglalkoztatva. Az előterjesztés alapján a két pénzügyes kolléganő maradjon meg 6 órában és 

a kirendeltség-vezető, illetve az igazgatásügyes kolléganő munkaideje csökkenje le 6-ról 4 

órára. Az előterjesztés indoklásában fel van sorolva, hogy a költségvetés tárgyalása kapcsán 

merült fel, egy előzetes megbeszélés alapján, hogy a kiadások legyenek csökkentve. A 

polgármester úr kérésére olyan előterjesztést állítottam össze, ami erre a költségcsökkentésre 

vonatkozólag terjeszti elő a kolléganők munkaidejének a csökkentését, ezt tartalmazza az 

előterjesztés.  

De azért én szeretném tájékoztatni a képviselőtestületi tagokat, hogy hogyan jutottunk el 

igazából eddig, hogy milyen előzmények voltak az előterjesztés összeállítása előtt.   

Polgármester út járt nálam kb. 2-3 hete és jelezte, hogy a kirendeltségen dolgozó 

kolléganőkkel nem tud együtt dolgozni, két kolléganőről volt szó, akkor még konkrétan nevek 

és indokok nem hangzottak el, illetve hát felmerült egyben a költségcsökkentésnek a ténye is 

és kérte, hogy két kolléganőnek a munkaköri leírását, besorolását meg szeretné nézni, illetve, 

hogy milyen iskolai végzettséggel rendelkeznek. Rá egy hétre találkoztunk a tihanyi 

hivatalban. Én a személyi anyagból másolatot nem adhattam, de Polgármester úr betekintett a 

kolléganők személyi anyagába. Jelezte, hogy a Képviselő-testület abban gondolkodik,  hogy 

két fő, két hatórás kolléganő - akik ugye az előterjesztésben szerepelnek - munkakörük 

összevonásával, akár egy fő nyolcórás kolléganő felvételével oldjuk meg ezt a 

költségcsökkentést.   

Én akkor Polgármester úrnak elmondtam, hogy a Közös Hivatal, amikor megalakult két évvel 

ezelőtt, akkor olyan elképzelése volt az akkori képviselőtestületeknek, hogy a hivatalok 

maradjanak meg, kirendeltségként működjenek tovább, hiszen ezek a kirendeltségek nagyon 

magas színvonalon, hibátlanul oldották meg a feladatokat és ezek közül is ugye Aszófő 

kiemelten jól teljesített. Én most már rálátok a többi négy település munkájára is, tehát a 

törvényességi észrevételek száma itt Aszófőn jóval kevesebb volt. Jól működött ez a 

megállapodás. Az állami támogatás, amit a kollégák béréhez, illetve a közös hivatal 

fenntartásához kapunk, az nem elegendő, ezért az önkormányzatoknak ki kell egészíteni ezt 

az állami támogatást, hogy a hivatal fenn tudjon maradni. A megállapodás azt tartalmazza, 

hogy minden önkormányzat a saját kirendeltségének rezsiköltségét, illetve az ott dolgozók 

bérét, járulékait, dologi kiadásokat fedezi, a lakosságszám arányosan visszaosztott állami 

normatívák csökkentik ezeket a kiadásokat.  

Az elmúlt héten, miután a képviselő-testületi ülés nem jött össze, Polgármester úr megkért, 

hogy állítsam össze ezt az órákra való csökkentésre vonatkozó határozati javaslatot. Én 

mondtam Polgármester úrnak, mivel akkor már elég határozottan mondta, hogy a 

kolléganőkkel nem nagyon tud együtt dolgozni, hogy ez a négyórás munkaidő csökkentése 

nem oldja meg a problémát. Azt hiszem, Polgármester úr nem hazudtol meg, hogy így volt. 

Felajánlottam nagyon szívesen átjövök, vagy az Aljegyző Asszony átjön azokon a hétfői 

napokon, amikor Ön itt van és ügyfélfogadást tart, hogy segítsük az Ön munkáját, illetve 

amennyiben szükséges a Juditnak a munkaköri leírását is tudom úgy módosítani, hogy a 
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képviselő-testületi üléséken ne ő vegyen részt, hanem jegyzőként én, vagy az 

aljegyzőasszony, ha arról van szó, hogy az együttműködés nehezen megy. Az elmúlt héten, 

mikor először beszéltem Polgármester úrral, akkor kérte, hogy a kollégákat erről ne 

tájékoztassam, én ezt a kérését tiszteletben tartottam. Múlt héten, amikor már szóba került ez 

a munkaidő csökkentés, illetve, az, hogy bizalmatlanság miatt nem tud együttdolgozni a 

kolléganőkkel, akkor én átjöttem és tájékoztattam a kolléganőket erről, hogy milyen 

előterjesztés várható.  Bár kirendeltségként működnek ezek a hivatalok, de azért mi nagyon 

szoros munkakapcsolatban vagyunk. Nagyon magas színvonalon dolgoznak a kollégák, ahogy 

említettem, és azért ennek az a feltétele, hogy a kollegialitás és a bizalom jó legyen közöttünk, 

hiszen enélkül nem menne ez a munka. Tehát én mindenképpen úgy gondoltam, hogy előtte 

célszerű tájékoztatni a kollégákat, hogy ne érje őket váratlanul, hogy ha egy ilyen jellegű 

munkaidő csökkentést vetünk fel, hiszen nekik is lehet véleményük, illetve legyen 

lehetőségük másban is gondolkodni, illetve átgondolni a lépéseket.  

Még a határozat-tervezet felolvasása előtt azért el szeretném mondani, hogy milyen feladatok 

hárulnak a hivatalra, igazából, lehet, hogy nincs mindenki tisztába vele, főleg, hogy ilyen szép 

számú állampolgár is eljött. Tehát a hivatali munka két részből áll. A jogszabályok által ránk 

rótt feladatokat teljesítjük, illetve az önkormányzat, képviselő-testület, polgármester 

munkáját, önkormányzati feladatként segítjük. Tehát kettős ez a feladat. Az elmúlt években 

nagyon sok informatikai plusz teher jött az önkormányzatokra, ami azt jelenti, hogy 

különböző programoknak a kezelését kellett megtanulni a kollégáknak, minden településen. 

Volt a polgármesterekkel egy közös megbeszélés, én akkor elmondtam, hogy milyen plusz 

feladatok vannak, hiszen a polgármesterek nap, mint nap azért nem találkoznak a hivatali 

munkával.  

Nagyon röviden én most itt az elmúlt években bevezetett programokat mondanám el. Tehát 

bevezették a Nemzeti Jogszabálytárt, ez a Kormányhivatallal való kapcsolattartást jelenti, a 

Kormányhivatal egy kvázi belső levelezési rendszere, aminek a használatát meg kellett 

tanulni, továbbképzésen vettünk részt. Ezen a Nemzeti Jogszabálytáron keresztül tartják a 

hivatalok a kapcsolatot, ezt minden nap nézni kell, hiszen bármi határidős feladatot rónak a 

képviselő-testületre, a határidő nem a levél megnyitásával indul el, hanem amikor feltöltik. 

Ezt nagyon szigorúan és másodpercre pontosan látják, hogy mikor nézzük meg, nyitjuk meg a 

levelezési rendszert. Be lett vezetve a PTR, ez egy szociális adatbázis, be lett vezetve egy 

FOKA nevezetű program, ami a foglalkoztatást helyettesítő támogatásokra vonatkozik. 

Bevezetésre került a KCR, ami a lakcímnyilvántartással foglalkozik, illetve tavaly év végén 

az elektronikus anyakönyv, ami szintén plusz feladatot ró a kollégákra, hiszen nemcsak a 

jelenlegi anyakönyvi eseményeket kell felvezetni, hanem folyamatosan, minden elmúlt évi 

eseményt is fel kell majd vezetni ebbe a rendszerbe, illetve az iktatás sem papír alapon 

történik, hanem elektronikusan. Már ez is egy külön program, aminek a használata megfelelő 

ismereteket kíván.  

Elkészült minden településen, itt Aszófőn is a helyi esélyegyenlőségi program, ezt a 

Képviselő-testületnek kellett elfogadni, tehát nagyon jól tudják, hogy „kilóra” is egy nagyon 

vastag anyag. Voltak olyan önkormányzatok - nem nálunk, mi ezt mindenhol felvállaltuk és 

megcsináltuk -, ahol ezért bizony millió forint fölötti költséget fizettek, mert kiadták 

külsősnek ennek a programnak az elkészítését.  Ennek a felülvizsgálása és aktualizálása is 

ebben az évben az önkormányzatra vár, nyilván célszerű belső munkatársakkal megcsinálni, 

hiszen a régi esélyegyenlőségi programot is, akik összeállították, azok ismerik. 

Bonyolultabbak lettek némely közigazgatási eljárások, pl. egy közgyógy igazolványnak a 

kiadásánál előzőleg, első lépcsőben meg kell keresni a Járási Hivatalt, válaszolnak, van-e 

előttük ügy vagy nincs, utána meg kell vizsgálni, hogy alanyi, vagy méltányos, ezután újabb 

eljárást kell kezdeményezni. Nem egyszerűbbek, inkább bonyolultabbak lettek ezek a 

közigazgatási eljárások.  

A médiából Önök is tudják, hogy a jogszabályok nagyon gyakran változnak, ezeknek a 

nyomon követése is a kollégáktól napi feladatot és pluszt igényel, ez is egy leterhelő dolog, 
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illetve ahogy említettem, hogy kétfelé válnak a feladatok. A testületi ülések előkészítése is az 

elmúlt években részletesebbé vált.  A jogszabályok, illetve a Kormányhivatal is megköveteli, 

hogy Írásos előterjesztés lehetőleg minden napirendi ponthoz készüljön. A rendeleteknél nem 

elég a rendeletek szövegét összeállítani, hanem hatástanulmány és részletes indoklás is kell, 

ami jelentős feladatot ró a köztisztviselőkre, illetve a közzététel is jóval bonyolultabb és 

többrétű lett. Tehát azon kívül, hogy a honlapra, faliújságra, jegyzőkönyvbe be kell, hogy 

kerüljön, ugyanúgy fel kell tölteni erre a Nemzeti Jogszabálytárra is ezeket, illetve már 

megkaptuk feladatként a 2015-ös évre, hogy a honlapokat is ellenőrizni fogják, tehát nagyon 

részletesen, arra is az önkormányzatról minden adatot fel kell tölteni.  

Fölmerült, ugye, hogy Örvényesen milyen jól működik a rendszer, hiszen ott igazából két 

kolléganő látja el a feladatokat, azért ez nem teljesen így van. Valóban, a megállapodás 

szerint két kolléganő van, de el szeretném mondani, hogy azért Örvényessel 2005. óta 

körjegyzőségben volt Tihany. A ritkábban előforduló ügyeket Tihanyban mi oldjuk meg.  

Ilyen pl. a birtokvédelem, a közterületekkel kapcsolatos ügyintézés, a költségvetés egy részét 

ott állítják össze, a beszámolókat ott állítják össze, az NJT-s feladatok egy részét szintén 

Tihanyban végezzük. Anyakönyvi ügyek is ritkán fordulnak elő, nem várható el a 

kolléganőtől, hogy egy ügyért átrágja magát az anyakönyvi jogszabályon, ami nem kis 

mennyiség, ezért azokat is a tihanyi kollégák oldják meg. Tehát ezért ha azt vesszük, ott sem 

egy kolléganő, vagy egy általános és egy pénzügyes kolléganő látja el a feladatokat, hanem a 

tihanyi kolléganők besegítenek.  

Én még azt szeretném elmondani a határozat elfogadása előtt - ugye a határozati javaslat 

kiküldésre került -, hogy én számokba is öntöttem ezt a hatról négy órára való csökkentést, 

hogy mit jelent, mivel a munkakörök meg lettek nevezve, ezért itt igen könnyen 

számszerűsíthető ez az összeg.  

Tehát itt havi 140 000Ft bérköltség megspórolásáról lehet szó, ami a 27%-os járulékokkal 

együtt, amit az önkormányzatnak kell fizetni, évi 1 778 000Ft megtakarítást jelentene. Én azt 

kérem, hogy ha fogjuk tárgyalni a költségvetést majd egy következő napirendi pontban - ugye 

látják jól a képviselők, hogy milyen költségvetési összegről van szó, ez egy 79 000 000Ft-os 

költségvetés lesz, amiben közel 30 000 000Ft tartalékkal is rendelkezik az önkormányzat -, át 

kellene gondolni, hogy 1 778 000Ft-ért vajon érdemes e feladni ezt a nagyon magas 

színvonalú közigazgatási munkát. A hatról négy órára való csökkentés a munka minőségi 

rovására is mehet, illetve ha az emberi részét nézzük, el szeretném mondani, hogy bizonyára 

Önök is tudják, hogy a négyórás foglalkoztatás az nem számít teljes foglalkoztatásnak, tehát 

munkaidő szempontjából ott feleződik a beszámítási idő.  

Ahogy említettem a munka mennyisége kevesebb nem lett,  nem is várható, hogy kevesebb 

lesz, sőt ugye ha csökken a munkaidő és ugyanezt a munkát el kell végezni, akkor az egy 

feszített munkatempót jelent, ami a hibalehetőségek számát is megnöveli és nagyobb az 

esélye annak, hogy esetleg a hibák miatt, határidő csúszások miatt, vagy, hogy a testületi 

anyag nem lesz megfelelően előkészítve, törvényességi észrevételt kap a  Képviselő-testület. 

Én szeretném, ha a határozati javaslat ismertetése után azért átgondolnák ezeket, amiket én 

most itt szerettem volna kiemelni és felhívni a figyelmüket, hogy ez a bércsökkentés igazából 

mennyi pluszt jelent a kollégáknak, azáltal pedig a Tihanyi Közös Hivatalnak.  

Tehát kérem, hogy ezt a döntésüknél vegyék figyelembe.  

Akkor a határozati javaslatot ismertetném:  

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Tihanyi Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy az Aszófői Kirendeltséget az alábbiak szerint 

szervezze át: 

2015. március 1-től a kirendeltségen a pénzügyes és az adós munkakörben dolgozó 

köztisztviselők továbbra is napi hat órában legyenek foglalkoztatva, a kirendeltség-vezető és 

az igazgatásügyis munkaidejét napi hat óráról napi négy órára csökkentse le.  

A Kirendeltség átszervezését a Képviselő-testület a 2015. évi kiadások csökkentésének 

igényével indokolja. 
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Keller Vendel polgármester 

 

„Megkérdezném a Képviselő-testület tagjait, hogy ezzel kapcsolatban valakinek bármi 

hozzászólása, észrevétele, nem kötelező elfogadni igazából ezt az egészet. Én szeretném 

meghallgatni a véleményeteket ezzel kapcsolatosan. Ti hogy látjátok ezt az egészet és 

igazából itt ezért én látom valamennyire itt, áttekintve, hogy ki, mennyit, nem is az, hogy 

dolgozik,- itt a Jegyzőhölgy elfelejtette azt, egy pillanatra idetetszik adni azt a papírt, amit én 

néztem ott fent Tihanyban csak azért egy-két…” 

  

Németh Tünde jegyző 

 

Melyikre gondol? 

 

Keller Vendel polgármester 

 

Ezt egy pillanatra megkaphatom? 

 

Németh Tünde jegyző 

 

Ezt ma írtam, nem tudom, melyikre gondol? 

 

Keller Vendel polgármester 

 

Ezen láttam ilyet, hogy Aszófőnek főszámban és alszámban, ezek iktatási… 

 

Németh Tünde jegyző 

 

Iktatási számok, de ezek nem mérvadóak, hiszen ha azt nézzük Balatonakaliban 1277 

főszámos iktatás van, Tihanyban meg csak 978, ez egy statisztika miatt lett összeállítva, 

valószínűleg Akaliban az adós határozatokat külön főszámra iktatják, tehát igazából ezek nem 

mérvadó számok, hogyha össze szeretnénk hasonlítani a településeket, akkor érdemes, mivel 

azért a köztisztviselők nagy részben a lakosok ügyeivel foglalkoznak, érdemes esetleg egy 

ilyen összevetést készíteni. Én kiírtam, hogy az állandó lakosok hogyan alakultak ezen az öt 

településen, Aszófőn 443 lakos van, nem tudom melyik településhez hasonlítsuk össze, 

Akaliban 701, Udvariban 378, Örvényesen 159, Tihanyban 1390, hogyha…. 

 

Keller Vendel polgármester   

 

Nézzük Akalit, tehát dupla annyi Akali ….vagyis nincs dupla annyi Akali 

 

Németh Tünde jegyző 

 

Nézzük Akalit, tehát Balatonakaliban 701 fő van, ugye ott most jelenleg 5 fő dolgozik, a 

megállapodás szerint 6 és fel is fogják venni ebben az évben, feltöltik a létszámot. Ha 

visszaosztjuk akkor egy ügyintézőre, de nyilván nehéz azért ezt így összehasonlítani, akkor 

mondjuk 116 lakos jut egy ügyintézőre, még Aszófőn 4 kolléga van, de mivel 6 órában 

vannak, ez ugye 3 főállású, 3 nyolcórásnak számít, ott 147, tehát Aszófőn a legmagasabb és 

ha azt vesszük, hogy Balatonudvariban a legkisebb, ott öt fő dolgozik 378 főre, ott mondjuk 

75 fő jut egy ügyintézőre.  Hogyha így össze akarjuk hasonlítani ezeket, de nyilván azért ….. 
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Keller Vendel polgármester 

 

„Persze ez statisztika és igazán, amikor én is tudok tájékozódni bérekből, ilyenekből, ezzel 

kapcsolatosan én azt láttam, hogy azért Aszófőn, igaz, hogy hat órás, de négy fő és nem 

vagyok benne biztos, hogy, ez a négy fő Isten igazából a munkaidejét olyan szinten 

kidolgozza amennyire szükséges. Ezzel kapcsolatosan lett végül is, tehát ez, nem egyik napról 

a másikra történt. Én azért ezt két napon keresztül ennek rendesen utánajártam, ennek a 

dolognak.  A költségcsökkentésről beszéltünk ugye, hogy 1 700 000Ft körüli összeg az éves 

megtakarítás, ugye beszéltünk arról, amikor az első ülés után az adóról volt szó, hogy 

Aszófőn emeljünk-e adót és végül az én előterjesztésem ellen szavaztam. Mivel meggyőztetek 

arról, hogy Isten igazából nem biztos, hogy egyből adót kell emelni, ami a lakosságot, sújtja. 

Inkább, úgy határoztunk, vagy arról beszéltünk, hogy meg kellene próbálni azt, hogy inkább a 

másik oldaláról, költségcsökkentéssel, most persze erre lehet azt is, hogy kevesebb villanyt 

használunk, meg levesszük a fűtést valamilyen szempontból, de én nem erre gondoltam. Én 

elsőként mindig azt mondom, hogy azt kell megnézni, hogy, mi most jelen pillanatban a 

hivatalnak a legmagasabb, vagyis a legnagyobb kiadása. A legnagyobb kiadása a bérek. Tehát 

ez viszi el a költségvetésünknek nem tudom, hogy hány százalékát, ez elég magas és ezzel 

kapcsolatosan kezdtem én utánajárni ezeknek a dolgoknak Tihanyban, egyáltalán tájékozódás 

szintjén. Aztán megelőzött végül is az egész itt a hivatal felé, hogy ez hogy akar működni. 

Nem kötelező ezt elfogadni, ezt most is mondom, én ezt javaslom, de szeretném hallani a ti 

véleményeteket is, Tamás!” 

 

Károly Tamás képviselő 

 

Én nem támogatom ezt az előterjesztést, nem is szándékozok ezt így megszavazni. Nem 

tartom ezt jó megoldásnak, hogy egy, azt gondolom, hogy stabil költségvetéssel rendelkező 

önkormányzatnál két hónap után, az legyen a téma, hogy most egy kicsikét a költségeket 

csökkenteni kéne. És ezt csak úgy tudjuk elérni, hogy azonnal itt le kell korlátozni 

embereknek a munkaidejét, kvázi egy kirúgással is felér ez. Itt a háttérben egy kis személyes 

ellentétet látok felfedezni, vagy vélek felfedezni, ami lehet, hogy nem erre a két hónapra 

nyúlik vissza, hanem akár több évre is. Most ezt egy kicsit megtorlásnak, egy bosszúnak 

látom. A költségvetés, még egyszer mondom, szerintem nem indokolja. Ezzel az 

előterjesztéssel egyáltalán nem tudok egyet érteni ebben a formában sem.  

 

Keller Vendel polgármester 

 

Köszönöm szépen. Csabi! 

 

Petróczi Csaba képviselő 

 

Elmondanám én is a véleményemet. Én is előrebocsátom, hogy nem támogatom ezt az 

előterjesztést. A Jegyző Asszony elmesélte a kronológiáját az egész történetnek és ugye itt 

volt szó arról valóban a legutóbbi találkozásunkkor ebben a hivatalos környezetben, hogy 

kétszer négy órára csökkentés. Most hallottunk egy újabb megoldást, hogy egyszer nyolc 

órában jönne egy kolléga, tehát ez számomra új, legalábbis ebben a környezetben.  

 

Keller Vendel  

 

Nem, ez csak mind tájékoztatás, tehát ezt felvetette a jegyzőhölgy  
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Petróczi Csaba  

 

Jó, de nyilván ennek van alapja, én csak azért említem meg, hogy számomra új volt. Illetve én 

is azt gondolom - ahogy itt a múltkor beszélgettünk arról -, hogy tulajdonképpen 

mindannyian, talán Tamást kivéve, aki ugye már többször is, illetve éveket eltöltött képviselő-

testületi tagként, mi azért tanuljuk ezt a szakmát, idézőjelesen és én azt gondolom, hogy 

szerintem nem engedhetjük meg magunknak, pláne ha nem is indokolt. Ugye itt most a 

számszerű költségvetésoldalt Tamás megerősítette, én nem értek jobban hozzá, mint ő, én 

hallgatok arra amit, illetve elfogadom amit mondott. Tehát, én azt gondolom, hogy az 

önkormányzati hivatalnak nálunk, Aszófőn, igenis olyan összetételben kellene maradnia, ami 

a falu érdekeit szem előtt tartva, szakmailag megfelelő. Ahogy elmondta a Jegyző Asszony  

is,  itt mindenki magas fokon űzi a munkáját mindenki, és azt gondolom és azt is látom és 

azzal is egyetértek, itt nyilván személyes problémák  is gyökereznek ebben az egész 

előterjesztésben, magában ebben a témában amiről beszélünk és azt gondolom,  hogy ezt nem 

szabad a falu érdekei elé helyezni. Én azt gondolom, felnőtt emberek lévén, szóból ért az 

ember. Tehát, ha az egyik oldal  nem úgy csinálja,  ahogy  a másik szeretné, és ugye van 

olyan lehetőség, hogy én megmondhatom  mit szeretnék, hogy szeretném, akkor szerintem 

először próbáljuk meg. Tegyük meg azt, ha eddig esetleg ez burkolt formában történt, és nem 

volt egyértelmű, mondhatni nem utasítás jellegű volt a dolog, akkor lehet, hogy át kell 

fordítani abba az irányba, hogy egyértelműen és célirányosan meg kell mondani, hogy mit 

szeretnénk. Mert ha együtt akarunk dolgozni, akkor csak így van jövője, ha nem így megy, 

utána természetesen a következő lépés lehet akár ez a miről beszélünk, de kezdő lépésnek én 

nem javasolnám. 

 

Keller Vendel polgármester 

 

Köszönöm szépen! Judit! 

 

Mógor Judit Éva képviselő  

 

Én teljesen egyetértek a Csabival. 

 

Keller Vendel polgármester 

 

Péter! 

 

Turai Péter alpolgármester 

 

„Én most egy kicsit nem értem, hogy ez miért téma, mert egy hete, egy kicsit kisebb körben 

már beszélgettünk, és amikor ez a dolog szóba került, akkor én, ha nem is szó szerint, de 

körülbelül azt mondtam, hogy ez a dolog pillanatnyilag nincs napirenden, talán emlékeztek rá. 

Tehát napirend alatt azt értettem, hogy az önkormányzati Testület erről nem tárgyalt akkor és 

azóta sem, tehát ez nem volt napirendi pont. Ezért furcsa nekem egy picit az,  hogy most meg 

van egy határozatjavaslat, ami tulajdonképpen a nem létező napirendi pontot fogalmazza meg 

határozattá ,amit igazából  nem is táragyaltunk. Tehát itt arról volt szó, ez a dolog onnan 

indult, amikor megszavaztuk azt, hogy ne legyen adóemelés, akkor én egyik támogatója 

voltam ennek és azt mondtam, hogy mielőtt adót emelnénk, nézzük, meg hogy tudunk-e 

valahol, hogy szükséges-e egyáltalán adót emelni, és hogyha mindenáron pénzszűkében 

vagyunk, mondjuk, akkor nézzük meg, hogy tudunk-e valahol költséget csökkenteni. Mindig 

egy jobb megoldás azoknak a számára, akik az adót fizetik, mint hogyha adót emelnénk. Ez 

akkor konkrétabban nem lett megfogalmazva, ez egy olyan kijelentés volt legalábbis 

részemről, az alatt azt értettem, hogy a testület vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a 



 8 

közeljövőben meg tudunk-e valahol pénzt takarítani, sem több, sem nem kevesebb ez. Egy 

héttel ezelőtt is azt mondtam, ezt a témát járjuk körbe, ne hozzunk olyan határozatot, vagy ne 

tegyünk olyan dologra javaslatot, aminek nem jártunk alaposan utána. Magyarul, egyrészt 

felelőtlenül ne határozzunk el valamit, ilyen-olyan indulattól, vagy bármitől vezérelve, amit 

nem vizsgáltunk ki alaposan és azt hiszem, hogy az előző két kollegám hozzászólására is 

támaszkodom ilyen értelemben, hogyha valamit nem állapítunk meg, vagy nem vizsgálunk 

meg alaposan, akkor nem lehet ez ügyben dönteni, vagy határozatot hozni. Tehát én azt 

mondom, hogy a költségcsökkentés lehetőségét továbbra se vessük el, én személy szerint nem 

látom, ahogy egy hete sem láttam, hogy ez olyan, ezt a problémát, ami itt most felvetésre 

került, hogy ez napirendi pont lett volna, vagy lenne a képviselőtestület munkájában. Ezért 

ennek a javaslatnak, a határozatnak az elfogadását nem javaslom, tehát azt sem, hogy 

szavazzunk róla, azt sem javaslom. És mielőtt valaki félreértene a jelenlévő közönség közül, 

ez nem azt jelenti, hogy valaki valahonnan, most vissza, vagy takarodót fújt, vagy egyebeket, 

még egyszer hangsúlyozom, nem volt napirendi téma. Tehát nem arról van szó, hogy 

visszamenekülünk valami elől, vagy visszavonunk valamit, szerintem nincs mit visszavonni, 

miután semmi nem történt ez ügyben. Beszélgetések folytak ilyen-olyan körökben, vagy 

érdeklődés szintjén voltak beszélgetések, mint ahogy Jegyző Asszony és Vendel között is. 

Más területeken tapogatózás folyt. Azt hiszem, talán az is - ne vegyék szerénytelenségnek, 

nem egy nagy dolog, de tőlem származott az, hogy „még tanuljuk a szakmát”, magamra értem 

nyilván elsősorban, mert ezen a területen még nem dolgoztam sosem. Így az ember 

automatikusan érdeklődik és próbál minél előbb jobban belejönni ezekbe a dolgokba, tehát én 

úgy gondolom, hogy ez egy folyamat ami zajlik, pillanatnyilag nem látom az időszerűségét, 

hogy egy ilyen határozatot meghozzunk. Hát röviden, ennyi.” 

 

Keller Vendel polgármester 

 

Köszönöm szépen! 

 

Károly Tamás képviselő 

 

Nekem egy kérdésem van! Első napirendi pontként azért szerepelt a meghívón. 

 

Keller Vendel polgármester 

 

Igen. 

 

Károly Tamás képviselő 

 

Akkor mégis csak egy napirendi pont volt ez. 

 

Keller Vendel polgármester 

 

Igen. Tessék! 

 

Németh Tünde jegyző 

 

Én még erről annyit szeretnék mondani, hogy én a polgármester úr kérésére készítettem elő 

így az előterjesztést, előkészítőként én is szerepelek rajta, illetve hát polgármester úr kérte, 

hogy ez kerüljön fel a napirendi pontok közé, tehát ez azért szerepel. 
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Keller Vendel polgármester 

 

Ez egy határozati javaslat, tehát ezt nem kötelező elfogadni. 

 

Mógor Judit Éva képviselő 

 

Akkor kell szavazni azért? 

 

Keller Vendel polgármester 

 

Így van, elmondtátok a véleményeteket róla, más teendőnk nincs.  

 

Szavazásra bocsátom, hogy ki ért ezzel a határozati javaslattal egyet? Akkor egymagam, 

mivel hogy én terjesztettem elő. Ki nem ért vele egyet? Ellene négyen, egy igen. Tartózkodás 

nincs. 

 

Németh Tünde jegyző 

 

Akkor egy igen, négy ellenében ez a határozati javaslat nem kapta meg a többséget. 

 

Keller Vendel polgármester 

 

Így van. 

 

Németh Tünde jegyző 

 

Erre esetleg a későbbiekben vissza lehet térni a Képviselő-testületnek. 

 

Turai Péter alpolgármester 

 

A másik dolog, egyébként nyilván az a probléma, amiről itt már többen, keveset már  

„érintőleg beszéltek, nyilvánvalóan fennáll. Erre gondolok, hogy talán más megoldást kellene 

keresni, hogy talán valamilyen javaslatban rögzítésre kerül, valószínűleg, hogyha esetleges 

személyi problémák állnak fenn, akkor arra nem az a megoldás, hogy hat óráról négy órára 

csökkentsék valakiknek a munkaidejét, akárkiről is most legyen szó. Ha valakik valakikkel 

nem tudnak együtt dolgozni, akkor arra valamilyen megoldást kell találni, szerintem ez a 

legkevésbé jó megoldás, ami le van írva és ne értsen félre, nem…” 

 

Németh Tünde jegyző 

 

Én csak papírra vetettem, ami kérés volt. 

 

Turai Péter alpolgármester 

 

„Tudom, azért mondom, hogy ne értsen félre, ne adjon félre értésre okot, amit mondok, tehát 

nem ez a megoldás, valószínűleg más megoldás kellene, ha ez a probléma hosszasabban is 

fenn fog állni, mert ha tényleg fenn áll, akkor gyakorlatilag a mindennapi munkát 

akadályozza, ami szerintem senkinek sem az érdeke.” 
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Németh Tünde jegyző 

 

Én továbbra is fenntartom, amit Polgármester Úrnak is említettem, hogy én felajánlom, hogy 

én nagyon szívesen azon a napon, amikor Polgármester Úr itt van, akkor képviselem a Közös 

Hivatalt, illetve az Aljegyző Asszonnyal együtt megoldjuk ezt a feladatot. Ha pedig a 

Képviselő-testületnek is ilyen jellegű problémája van,  hogy a Kirendeltség-vezető 

Asszonnyal nem tud együtt dolgozni, akkor nagyon szívesen itt vagyunk a testületi üléseken 

is, megoldjuk. Én mindenképpen számítok továbbra is a kolléganők munkájára, akár így, 

hogy közvetlenül Önökkel kapcsolatban, vagy háttérmunkaként, hiszen azért a kirendeltségek 

munkájába teljes mértékben nem folytunk bele, ahogy említettem Örvényes egy kicsit 

kakukktojás a volt körjegyzőség miatt, tehát ott a kolléganő helyettesítését is Tihanyból 

oldjuk meg. Más településeken pedig hát nyilván egymást helyettesítik a kolléganők, hiszen a 

helyi viszonyokkal azok vannak tisztában, akik ott dolgoznak a településen. Én még ennyit 

szerettem volna pluszban ehhez a napirendi ponthoz elmondani. 

 

Turai Péter alpolgármester 

 

„Most itt nyilvánvalóan, ha valamilyen problémák felmerülnek, hiszen Ön is írta ebben az 

előterjesztésben, hogy az illető kolléganők munkájukkal kapcsolatban semmilyen kifogás, 

egyéb nem merült fel, itt le is van írva, ez az érem egyik oldala. A másik oldala amit az ember 

adott esetben itt tapasztal, de hát nyilván ez a szempont, ha ilyen jellegű gondok lesznek,  de 

remélhetőleg talán nem, akkor, ha mindenki igyekszik ezt elkerülni, akkor nem látom 

akadályát, hogy - megmondom őszintén én  már az elejétől fogva sem láttam akadályát -, 

egyrészt még egy-két dologban én sem konfrontálódtam addig én sem láttam most már 

nyilván másként látom, de ezek nem olyan dolgok, amiket, ha mindegyik fél akarja, akkor 

nem lehet kivasalni, vagy helyrehozni. Szándéknak meg kell lenni úgy gondolom 

mindenkiben és szerintem nem is hosszú  inkább kis idő múlva ki fog derülni, hogy fog-e 

működni vagy sem.” 

 

Keller Vendel polgármester 

 

„Pár szót azért én is mondanék. Ugye a költségcsökkentéssel kapcsolatosan csak annyi, hogy, 

talán az első ülésen hangzott el az, - hivatalvezetőnk, Judit említette - hogy 100%-ig biztos, 

hogy az elkövetkező 5 évben kevesebb pénzhez fog jutni az Önkormányzathoz, és Isten 

igazából ebből a dologból felindulva jött az ugye, hogy akkor valahol megszorítást kell tenni. 

Tehát, hogy abból a pénzből gazdálkodjunk, jól működő önkormányzat, tehát itt azért nem 

százezer forintról beszéltünk, hanem több millió forinttal kevesebbet fog az Önkormányzat 

kapni. De ez mind feltételezés, mert Isten igazából a leírtakkal kapcsolatosan a 2015-ösben 

nagyon nagymértékben nem látszik. De el kell gondolkodni azon Isten igazából, hogy 

ténylegesen fenn tarthassuk ezt a kirendeltséget, hogy miből fogjuk fenntartani, hogy mire 

költünk, mert az idei évvel kapcsolatosan is már úgy néz ki, hogy lesz egy nagyobb összegű 

kifizetésünk, amit majd az önkormányzatnak kell állni. És ez nem százezer forintos, de ez 

későbbi téma, majd a vegyes ügyekben fogok rá visszatérni.  

Úgy-hogy a tévedések elkerülése végett nem személyes ügy. Tehát én vagyok itt bent, én 

dolgozom mindenkivel a hivatalon belül, tájékozatlan vagyok nagyon sok mindenben, és nem 

véletlenül kerestem meg a Jegyzőhölgyet, hogy tájékozódjak. Azt hiszem, próbálom 

komolyan venni az egészet és Isten igazából Őt is azért keresem meg nagyon sokszor mert 

egy az,  hogy lehet, hogy  nem adhatnak felvilágosítást az itt dolgozó hölgyek, akár a 

hivatalvezetőnk, de én szeretnék ennek a dolognak utána járni és nem kis időmbe telik az, 

hogy ezeket megnézzem, hogy tényleg ki, mit mennyibe kerül, mire  költ. Én ezt így látom, 

így szoktam csinálni. Van akinek tetszik, van akinek nem. Most az, hogy a hivatalvezető 

Juditnál is más munkamorál volt, ugye mondták már, hogy annak idején harmonikus, vagy 
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nem is tudom hogy nevezték meg, ez lehet, de én szeretem azt, hogyha ami ténylegesen az én 

feladatom azt én biztos hogy el fogom látni, csak  nem szeretném a másiknak a feladatát is 

ellátni.  Viszont, hogyha nem tudom, hogy az én feladatom micsoda, akkor könnyen 

mondhatja valaki, aki régebb óta a szakmában van, hogy nem tájékoztat esetleg arról, hogy 

azt ő is megcsinálhatja és nem az én feladatköreim közé tartozik.  

Tehát a fő problémák ebben rejlenek, hogy  erről beszéltünk is múltkor, ezt részben meg is 

beszéltük. Ezen minden változtatni kell, mert én szeretném, hogyha egy jó csapat dolgozna 

együtt, jól működne. Csak ha  engem valaki hátráltat és hogyha én mástól a tudomására jutok, 

hogy nem úgy működik az a dolog, ahogy kellene, márpedig annak úgy kellene működni, 

akkor én ennek az érdekében mindig tenni fogok.  

Ez nem véletlenül történt ez az egész, Isten igazából szerintem, ezt fel lehet fogni akár egy 

figyelmeztetésnek is, és ha bárki nem úgy áll a dologhoz, akkor biztos, hogy lesz ennek 

folytatása.  

Tehát én akkor vagyok hajlandó ezt az egészet tényleg úgy csinálni, ahogy szeretném is, meg 

ahogy elvárják tőlem, akik szavaztak rám. Nem tudom, hogy akik itt vannak, ilyen sokan még 

sose voltunk testületi ülésen, nem most ebben a pár hónapban, amikor négy évig képviselő 

voltam, örülök neki, hogy tényleg ennyi embert érdekelnek ez az egész napirendi pont. 

Szeretném, hogy mindig ennyien, vagy még többen lennénk, mert akkor hallják azokat a 

dolgokat is istenigazából, amik őrájuk is tartoznak.  Igaz, hogy ők nincsenek itt mindig akkor, 

amikor én itt vagyok, és én végzem ezeket a dolgokat.  

Tehát az a lényeg, hogy előre mozdítsák a falu érdekeit és ahhoz az kell,  hogy az én 

munkámat is segítsék és én ezt várom el mindenkitől, tehát akik itt dolgoznak a hivatalban, a 

képviselőktől,  meg hát megmondom őszintén a falu lakosságától is.  

Tehát, hogyha bárkihez, bárki felém jön először is kéréssel, biztos, hogy próbálok rajta 

segíteni, mint magánember, mint választott polgármester, de elvárom én is azt, hogy ha én 

fordulok őfeléjük kéréssel, akkor ők is úgy álljanak a dologhoz. Köszönöm szépen! „ 

 

2. Aszófő Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(III.20.) 

önkormányzati rendeletének módosítása az előirányzatokra vonatkozóan 2014. 

december 31-ig. 

 

Keller Vendel polgármester 

 

Felkérem Németh Tünde jegyző asszonyt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Németh Tünde jegyző 

 

Az előterjesztést mindenki megkapta. Annyit fűznék hozzá, hogy az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 34.§-ának (5) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) 

bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első 

negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az 

éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja 

a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő 

módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait 

zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a 

képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 

Az előterjesztés részét képező 2014. évi költségvetési rendelet módosításának tervezete az 

előirányzat módosításokat tartalmazza. 

 

Tekintettel arra, hogy az előirányzat módosítással kapcsolatosan kérdés nem merült fel, a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta alábbi rendeletét a 2014. évi 

költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének módosításáról. 
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Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

1/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 

1/2014.(III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

3. Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költség-vetésének első fordulós tárgyalása 

 

Keller Vendel polgármester 

 

Felkérem a Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Németh Tünde jegyző 

 

Ezt az igen részletes előterjesztést is mindenki áttanulmányozhatta. Megkérdezném, hogy 

van-e valakinek hozzáfűzni valója, vagy módosító indítványa, ami a végleges elfogadás előtt 

még módosíthatja az előirányzatokat. 

 

Egyéb hozzászólás vagy módosító indítvány nem lévén a 2015. évi költségvetés 

megtárgyalásának I. fordulóját a Polgármester lezárta. 

 

4. A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal informatikai biztonsági szabályozási ügye   

 

Németh Tünde jegyző ismertette a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést. Kiemelte, 

hogy az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvény határozza meg az alapvető információbiztonsági követelményeket. A jegyző 

köteles gondoskodni az elektronikus információs rendszerek védelméről a törvényben előírtak 

szerint. 

A jogszabály alapján kötelező feladat ellátása érdekében javasolta a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozta: 

 

7/2015.(II.9.) Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tihanyi Közös Önkormányzati 

Hivatal elektronikus információbiztonsági követelményeinek az információbiztonságáról 

szóló 2013. évi L. törvényben foglaltak szerinti kötelező biztosítása érdekében felhatalmazza 

Németh Tünde jegyzőt, hogy az Albacomp (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9., képviseli, 

dr. Kertész Ádám ügyvezető) céggel a feladatellátásra megbízási szerződést kössön 2015. 

január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.  

A Képviselő-testület a feladatellátásból ráeső 79.578 Ft + áfa/év Ft összeget a 2015-2019. évi 

önkormányzati költségvetésében évente biztosítja és átutalja a Tihanyi Közös Önkormányzati 

Hivatal számlájára.  

 

Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos  

Felelős: jegyző  
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5. A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása 

 

Németh Tünde jegyző ismertette az előterjesztést, kiemelve, hogy a Közös Hivatal 

költségvetése Tihany Község Önkormányzata költségvetésének részét képezi. Tihany csak 

akkor tudja jogszerűen elfogadni költségvetési rendeletét, ha a Közös Hivatal fenntartásában 

résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei határozatukkal, előzetesen jóváhagyják a 

Közös Hivatal költségvetését. 

Elmondta még, hogy a Közös Hivatal működésében résztvevő önkormányzatok a mindenkor 

hatályos központi költségvetési törvény alapján részesülnek támogatásban, mely ebben az 

esztendőben 9,23 főt jelent. 

A településeknél meghatározott létszámra jutó működési támogatást a kirendeltségeken 

dolgozó köztisztviselők személyi juttatásaira és a munkaadót terhelő járulékaira, dologi 

kiadásaira kell fordítani. 

Ebben az esztendőben Aszófőre a 2014. január 1-jei lélekszám alapján az 1,34 létszámra eső 

támogatás összege 6.137.200,-Ft. Tehát az Aszófői Kirendeltségen, 6 órában dolgozó 4 

köztisztviselő bérének közel felét az állami támogatás fedezi. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozta: 

 

8/2015.(II.9.) Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

kimutatásoknak megfelelően a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

költségvetését elfogadja. A Közös Hivatali költségvetés kiadási és bevételi főösszegét 

111.633.000Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a Tihanyi Közös Önkormányzati 

Hivatal Aszófői Kirendeltségének működéséhez – a Közös Hivatal alakításáról és 

fenntartásáról szóló Megállapodás VII. fejezet 2.c) pontja alapján - átadott pénzeszközként 6 

338 800,- Ft-ot biztosít a  2015. évi önkormányzati költségvetésében.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átadott pénzeszköz havonta 

történő átutalásáról gondoskodjon.  

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal, majd folyamatos 

Felelős: polgármester és jegyző  

 

6. Koloska Szenior Néptánc Együttes kérésnek megtárgyalása 

 

Keller Vendel polgármester ismertette a Néptánc Együttes kérelmét, mely szerint a Néptánc 

Együttes továbbra is szeretne táncpróbákat tartani a Kultúrházban, heti egy alkalommal, 

péntekenként, este 7-től 9.30-ig. Az amatőr tánccsoportnak terembérlet fizetésére nincs 

módja, de vállalják, hogy az önkormányzati rendezvényeken műsort adnak.  

 

Keller Vendel polgármester 

 

Nem tartom kivetni valónak, hogy a tánccsoport itt a Kultúrházban próbáljon. A pénteki 

időpont nem mindig jó, zavarhatja a szombati rendezvények előkészületeit. 

 

Petróczi Csaba képviselő 

 

Véleményem szerint egy hétközi, semleges időpontot kellene meghatározni. 
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Turai Péter alpolgármester 

 

Egyeztetni kell a Tánccsoporttal. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozta: 

 

9/2015.(II.9.) Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koloska Szenior Néptánccsoport 

kérésének helyt adva engedélyezi, hogy a Néptánccsoport heti egy alkalommal, ingyenesen, 

bérleti díj megfizetése nélkül táncpróbákat tartson a község Kultúrházában. 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a próbák pontos időpontjáról egyeztessen a Csoport 

Vezetőjével, tekintettel arra, hogy a táncpróba tervezett pénteki időpontja zavarhatja a 

szombati rendezvények előkészületeit. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

7. Kulturális közfoglalkoztatással kapcsolatos kérdések megtárgyalása (további két 

közfoglalkoztatott alkalmazása, a jelenlegi kulturális közfoglalkoztatott 

egyszerűsített munkaszerződéssel történő foglalkoztatása hétvégeken) 

 

Keller Vendel polgármester 

 

„Isten igazából én itt beszéltem Dr. Baloghnéval, Ö a Veszprém Megyei Kulturális 

közmunka-programnak a vezetője, és arról lenne szó, hogy ebbe a kulturális 

közfoglalkoztatottságba lehetne esetleg több főt alkalmazni. Ez az önkormányzatnak ugye 

nem kerül pénzébe, napi 6 óra, nem, napi 8 óra. Isten igazából a tájékoztatást amit adott ö, 

január 25-ig lehetett regisztrálni. 

Mi 1 főt regisztráltunk, lehetett volna többet is. Ez az Annamari, aki regisztrálva van. Ez a 

program márciustól indul, de azt a tájékoztatást kaptam, ha holnap küldünk nekik egy e-mailt 

és beadunk kicsit elkésve még egy igényt, hogy esetleg még 1 főre igényt tartanánk, akkor 

figyelembe veszik. Csak márciusban fog kiderülni, hogy a Veszprém Megyei Kulturális 

közmunka-program hány főt kap. Tehát azt mondta, hogy 191-et. Isten igazából ez az 

előrejelzés nekik, és hogy ha netán többet kapnak, akkor adjunk be egy igényt. Mert, ha 192 

vagy 193-at kapnak, akkor lehet arról szó, hogy még plusz egy embert felvegyenek. Úgy-

hogy ezzel kapcsolatosan ezt szerettem volna. És ugye van egy olyan lehetőség, hogy  a 

munkaszerződés - tehát, aki ilyen kulturális közmunka programban van és dolgozik 50 e Ft-

ért , napi 8 órában és hétvégeken és ünnepnapokon plusz munkát végez - van rá lehetőség, 

hogy 4200 Ft napi és 1000 Ft-ot kell az önkormányzatnak fizetni és ez heti maximum 15 óra. 

Ezt szintén információként kértem, hogy ha netán erre szükség van, vagy lehetőség van ,és ha 

valaki tesz érte akkor legyen anyagilag is kielégítve. Nem tudom ezzel kapcsolatosan 

szavazásra kell bocsátanom? 

 

Németh Tünde jegyző 

 

Igen, tehát itt ugye arról van szó, hogy az 1 fő aki most foglalkoztatva van ebben a kulturális 

közmunka programban, ahogy polgármester úr is említette, ugye nettó 50 e Ft-ért van itt, napi 

hivatalosan 8 órát kellene, - de ugye akkor van itt a kolleganő, amikor a hivatal nyitva van, ezt 

halkan mondom tehát napi 6 órában -, de lehetőség van arra, hogy a hétvégi rendezvények 

alkalmával ugye ezzel az egyszerűsített munkaszerződéssel, amit az önkormányzat is köthet a 
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munkavállalóval, napi maximum 7 órában 600 Ft-os órabérrel foglalkoztassa a kolléganőt, 

amire 1000 Ft járulékot kell fizetni naponta. 

Itt azt kell meggondolni, ha a költségcsökkenésről is szó volt az 1. napirendi pont kapcsán -, 

hogy a hétvégi rendezvények akkor ilyen plusz munkaszerződéssel, pluszban legyenek 

kifizetve, vagy fel kell ajánlani a kolléganőnek, hogy a rendezvények idején, - én most 

annyira pontosan nem tudom, hogy hány munkanapot érint vagy hány hétvégi napot érint -, 

hogy a következő hét első vagy második munkanapján ezt a hétvégi munkavégzést 

lecsúsztassa. Itt esetleg azt figyelembe lehet venni, hogy a lecsúsztatást mennyire tudja 

megoldani az Önkormányzat. Én úgy tudom, hogy az Annamari a könyvtárosi feladatokat is 

ellátja, és a könyvtár mindennap nyitva van. Tehát, ha ehhez a mindennapi könyvtári nyitva 

tartáshoz ragaszkodunk, akkor az egyszerűsített munkaszerződés plusz pénzért vagy ha a 

könyvtár nyitva tartásán tud módosítani a Képviselő-testület, akkor a rendezvények utáni hét 

első munkanapján mentesíteni lehet a kolléganőt. A közmunka-programban lévők munkaidő 

beosztásán lehet változtatni, tehát nem kőbe vésett dolog, hogy minden nap 8 órát hétfőtől-

péntekig kell kitölteni, ezt lehet rugalmasan kezelni. Ez a képviselőkre van bízva, hogy 

hogyan oldjuk meg, hogyan honoráljuk ezt a hétvégi rendezvényszervezést. Jogi akadálya 

nincs ennek az egyszerűsített munkaszerződésnek. 

 

Keller Vendel polgármester 

 

Isten igazából itt javaslatra azt kellene feltenni, hogy az egyszerűsített munkaszerződést 

elfogadjuk, hogy ha élünk ezzel a dologgal, akkor élünk, ha nem élünk, akkor nem. 

 

Németh Tünde jegyző 

 

Ha van esetleg egy program terv, és tudják előre hogy ez hány hétvégét érint, akkor ezt akár 

számszerűsíteni is lehetne, ha nincs akkor az Önök által jóváhagyott települési rendezvények 

után alakalomszerűen. 

 

Keller Vendel polgármester 

 

Hozzászólás, kérdés? 

 

Károly Tamás képviselő  

 

Kérdés. Most itt felmerült, hogy esetleg plusz főt lehetne alkalmazni, ami ugye az 

Önkormányzatnak nem kerülne pénzbe. Ez jó is, de a kérdés, hogy mit csinálna? 

 

Keller Vendel polgármester 

 

Isten igazából, Te is jól tudod, hogy a kultúrházon belül is vannak bizonyos tevékenységek 

amit lehetne.  

 

Károly Tamás képviselő 

 

De napi 8 órában? 

 

Keller Vendel polgármester 

 

Igen. 
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Károly Tamás képviselő 

 

Szerintem egy kicsit furcsán adja ki magát ez az egész. 

 

Keller Vendel polgármester 

 

Mármint, hogy napi 8 órában? 

 

Károly Tamás képviselő 

 

Igen, hogy még egy plusz főt kell alkalmazni, ebben a nem túl nagy faluban. Annamari 

személye üdvözölendő, támogatandó, de, hogy még pluszban még egy kultúrost fölvegyünk? 

Előtte meg arról beszéltünk, hogy a Hivatalban az a pár ember a 6 órában ez sok, stb.stb. 

Kultúros munkára meg akkora igény lenne, hogy még plusz 8 órában kellene még valakit 

beemelni, ez egy picikét úgy ellentmondásban van. 

 

Keller Vendel polgármester 

 

Jó. 

 

Károly Tamás képviselő 

 

Jó, mondom, ez kicsit olyan furcsa. 

 

Keller Vendel polgármester 

 

Most, jelen pillanatban, közmunka-programon belül van itt egy illető hölgy. 

 

Károly Tamás képviselő 

 

Nem tudom, te tudod, hogy mit csinál. 

 

Keller Vendel polgármester 

 

Tehát van rá, hogy mit kellene neki csinálni 

 

Petróczi Csaba képviselő 

 

És van esetleg már jelölt is arra, hogy ez a plusz egy fő ki legyen? 

 

Keller Vendel polgármester 

 

„Isten igazából ez úgy van, hogy - most nem a közmunka-program, hanem ez a kulturális 

közfoglalkoztatás – aki munkanélküli, ugye azokat szoktuk előre venni. És nem biztos, hogy 

lesz közmunka-program mert a jelenlegi e hónap végéig tart. Utána, hogy lesz, nem lesz, hány 

fővel lesz, kérdéses. Most örülünk neki, van 5 főre vagy 6 főre. Ebből négy férfi és egy hölgy. 

Örülünk neki, teszik is a dolgukat de lehet, hogy a jövő hónaptól egy sem lesz. Az is 

elképzelhető, és hogyha ez van, amiről beszélünk, akkor ezt nem nagyon kellene kihagyni.” 
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Károly Tamás képviselő 

 

Jó, és mit fog csinálni 8 órában? Most mit csinál? 

 

Keller Vendel polgármester 

 

Kézbesítést - az anyagokat, amiket ki kell hordani, rendben tarja a Hivatalt, jön a tavasz. 

 

Turai Péter alpolgármester 

 

Tehát, ha most amit végez arra szükség van, akkor feltehetőleg a jövőben is szükség lesz rá. 

 

Keller Vendel polgármester 

 

„Igen, csak most más a megnevezése a közmunka-programon belül, nem takarítónőnek van 

felvéve, hanem a közmunka-programon belül van felvéve. Nem tudom minek van felvéve, mi 

a munkaköri leírása, Juditot kellene megkérdezni.” 

 

Molnárné Dr. Papp Judit kirendeltség-vezető 

 

Közterületi takarító. 

 

Keller Vendel polgármester 

 

Tehát közterületet kellene neki, de most nem azt csinálja, hanem bent a belső részt. 

 

Károly Tamás képviselő 

 

Akkor, a jövőben ez ugyanígy maradna? Vagy átmenne a kultúra területére? 

 

Keller Vendel polgármester 

 

Hát, hogy ha nem kapunk közmunkásokat - 5 embert -, és ezt már most kijelentették, hogy 

ennyi nem lesz. 

 

Károly Tamás képviselő 

 

Akkor oda dolgozna be? 

 

Keller Vendel polgármester 

 

„Természetesen. Tehát van mit csinálnia. A másik dolog hogy amit Ő most ellát Annamarival 

együtt, azt eddig Annamari látta el egymaga. Az egész faluban Ő hordta ki az egész papírt. 

Most mennek kétfelé.” 

 

Károly Tamás képviselő 

 

Jó, értem, de ez a kihordás... 

 

Keller Vendel polgármester 

 

Annamari! Ez beletartozik a munkakörödbe? 
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Nagy Károlyné Németh Annamária kulturális közfoglalkoztatott 

 

Nem. 

 

Keller Vendel polgármester 

 

„Hoppá! Tessék, azért mondom, hogy lenne mit csinálni. Tehát, ha annyira ragaszkodunk 

mindenkinek a munkaköri leírásához, akkor itt fölvehetünk kapásból még 30 embert, de 

szerintem abból kellene megoldanunk amiből tudjuk, és főleg, ha a falunak nem kerül 

pénzébe.” 

 

Mógor Judit Éva képviselő 

 

Igen, az nagyon fontos. 

 

Turai Péter alpolgármester 

 

Ezt próbáltam én is, hogy ha szükség van arra - az illető munkájára - amit csinál. Ha a 

jövőben is van egy ilyen lehetőség nem kéne kihagyni. 

 

Keller Vendel polgármester 

 

„Sőt, 2 re van, ha van rá lehetőség szerintem tartsunk rá igényt, de ez nekem csak a 

javaslatom, ti döntötök róla. 

Aki egyet ért ezzel ……” 

 

Németh Tünde jegyző 

 

Bocsánat csak, hogy a jegyzőkönyvben is tiszta legyen, akkor holnap jelezzük e-mailen ,hogy 

a kulturális közmunka-programban van még egy igényünk és akkor az egyszerűsített 

munkaszerződést választja a Képviselő-testület, illetőleg polgármester úr erre tesz javaslatot? 

 

Keller Vendel polgármester 

 

„Inkább, ha annyit dolgozik ez a megoldás. 

Nem a szabadnap a megoldás, nem az a probléma, hogy nincs elég szabad ideje.” 

 

Németh Tünde jegyző 

 

Jó, akkor a határozati javaslat lényegében a következő lenne: 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszerűsített munkaszerződés 

formájában biztosítja az önkormányzati rendezvények idejére a hétvégi munkavégzést. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozta: 

 

10/2015.(II.9.) Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 

Önkormányzat még egy fő kulturális közfoglalkoztatottra benyújtsa igényét a Nemzeti 

Művelődési Intézethez. 
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A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a jelenlegi kulturális közfoglalkoztatott, Nagy 

Károlyné Németh Annamária, a hétvégeken szervezett önkormányzati rendezvényeken 

egyszerűsített munkaszerződéssel legyen foglalkoztatva, 600,-Ft/óra munkabérért.  

Az alkalmi munkavégzés költségét a Képviselő-testület költségvetéséből biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Keller Vendel polgármestert az esetenkénti egyszerűsített 

munkaszerződés megkötésére. 

 

Határidő: azonnal, ill. eseti 

Felelős: polgármester 

 

8. Bakony WEB Bt. árajánlatának megtárgyalása 

 

Németh Tünde jegyző ismertette a karbantartási szerződésre vonatkozó árajánlatot. Elmondta, 

hogy nagy szükség van a Kirendeltségeken az informatikus alkalmazására, a rendszeres 

műszaki karbantartás biztosítására. Tihany és Balatonudvari már megkötötte a Bakony Web 

Bt-vel a szerződést. Célszerű lenne, ha a Közös Hivatalhoz tartozó kirendeltségek felügyeletét 

egy rendszergazda látná el. 

 

Keller Vendel polgármester 

 

Sajnos a honlap készítésére még nem kaptam konkrét árajánlatot, csak azt tudom elmondani, 

hogy Udvari honlapját havi 15 e.Ft-ért felügyeli. 

 

Károly Tamás képviselő 

 

Az a javaslatom, hogy az árajánlat alapján, kezdésként az eseti megbízást válasszuk, ami 

alkalmanként 3.500,-Ft/óra. 

 

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

határozatot hozta: 

 

11/2015.(II.9.) Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakony Web Bt. önkormányzati 

számítógépek karbantartására, rendszergazdai feladatok elvégzésére vonatkozó árajánlatában 

szereplő 3.500,-Ft/óra eseti megbízási díjat elfogadja. 

Felhatalmazza a Polgármestert az eseti karbantartási szerződés megkötésére. 

Megbízza a Polgármestert, hogy a Község honlapjának karbantartására vonatkozó konkrét 

árajánlatot a Bakony Web Bt-től a következő ülésre szerezze be. 

 

Határidő: azonnal, illetve a következő testületi ülés 

Felelős: polgármester 

 

9. Mozdulj Aszófő költségeinek jóváhagyása 

 

Keller Vendel polgármester 

 

A kiküldött programterv szerint a március hónapban megrendezésre kerülő Országfutás, sport 

és egészségnap költsége 68 e.Ft lenne. A Szervezőnek az a kérése, hogy a tervben szereplő 18 

db feliratos bögréhez még 8 darab rendelését engedélyezzük, mivel a herendi Rolling Country 

Kerekesszékes csoport is részt vesz a programon. Így a kategóriánkénti első öt helyezett 

díjazásához 26 db emblémás bögre szükségeltetik. Az összes költség tehát 76 e.Ft. 
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Javaslom, hogy a Testület ebben az összegben hagyja jóvá a „Mozdulj Aszófő” rendezvény 

költségeit.  

 

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

határozatot hozta: 

 

12/2015.(II.9.) Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. március 14. napján 

megrendezésre kerülő „Mozdulj Aszófő” rendezvény költségeit 76 e.Ft összegben hagyja 

jóvá, melyet költségvetéséből biztosít. 

 

Határidő: 2015. március 20. 

Felelős: polgármester 

 

10. A 029/10 hrsz-ú ingatlan árverezésével kapcsolatos döntés meghozatala 

 

Keller Vendel polgármester 

 

Az árverési hirdetményt mindenki megkapta. Az árverés március 24-én lesz. El kell dönteni, 

hogy az Önkormányzat részt vesz-e az árverésen, illetve azt is mérlegelni kell, hogy a 029/9 

hrsz-ú ingatlanra vonatkozó rendezési terv részleges módosításának jóváhagyásával 

megvárjuk-e az árverést? 

 

Németh Tünde jegyző 

 

Az árverésre kerülő ingatlanra az Önkormányzatnak több mint egy millió forint összegű 

jelzálogjoga van bejegyezve. Sajnálatos módon ezt törölni fogja a felszámoló, mivel az első 

helyen álló hitelező követelése 78 millió euró. Így az Önkormányzat követelése elvész. 

Legalábbis a felszámoló Vectigalis Zrt-től ezt az információt kaptuk. A rendezési terv 

részleges módosításához viszont hozzájárult. 

 

Ezt követően a Testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az Önkormányzat az árverésen nem 

vesz részt és a rendezési terv részleges módosítására irányuló kérelmet elbírálja még az  

árverés előtt. Majd Károly Tamás képviselő javasolta, hogy az eredeti rendezési tervet készítő 

Plateus Kft-től is kérjen az Önkormányzat árajánlatot a részleges módosításra vonatkozóan. 

 

11. Vegyes ügyek 

 

A vegyes ügyek keretében Németh Tünde jegyző ismertette a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásokat lezáró leveleit. 

 

Ezt követően Keller Vendel polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése. 

 

Mógor Judit Éva képviselő 

 

Szeretném felvetni a települési értéktár kérdését. Erről már volt egy szavazás két éve, akkor 

úgy döntött a Testület, hogy nem hozza létre. Azt szeretném kérdezni, hogy most esetleg 

másként döntene-e. Hozzuk létre, vagy ne? 
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Károly Tamás képviselő 

 

Frissítsük fel, hogy miről is van szó. 

 

Mógor Judit Éva képviselő 

 

Arról van szó, ami Hungarikum lehetne, tehát össze kellene gyűjteni, hogy a településnek 

milyen értékei vannak, fel kéne térképezni és akkor erre lehetne pályázni, mint pl. az aszófői 

téltemető, mint turisztikai látványosság népszerűsítése. 

 

Németh Tünde jegyző 

 

Polgármester Úr jelezte, hogy az értéktár létrehozása téma lehet az ülésen, így gyorsan 

kinyomtattam az ezzel kapcsolatos tihanyi előterjesztést, mivel friss volt az információ. 

Tihany is csak másodszorra, most hozta létre. 

Az Alaptörvény és a hungarikumokról szóló törvény felhatalmazása alapján született meg a 

114/2013-as Kormányrendelet, mely lehetőséget biztosított a településeknek az értéktár 

létrehozására. 

 

Ezt követően Németh Tünde jegyző ismertette a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok 

gondozásáról szóló jogszabály föbb rendelkezéseit. Elmondta, hogy az értéktár bizottság 

legalább három tagból áll és munkájába bevonja a helyi, illetve a Megyei Közművelődési 

Feladatellátás Országos Módszertani Intézményét, továbbá az értékek gyűjtésével, 

megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil 

szervezeteket. Az értéktár működéséhez az Önkormányzat által jóváhagyott munka és 

pénzügyi terv szükségeltetik. 

 

Németh Tünde jegyző 

 

Tekintettel arra, hogy a Képviselőnő által talált pályázat beadási határideje február 15., nem 

tartom reálisnak, hogy 5 nap alatt az értéktárat létre lehetne hozni. 

 

Mógor Judit Éva képviselő 

 

Füreden létrehozták az értéktárat és bevették az Anna-bált, sőt már a megyei értéktárba is 

bevették. Ők most pályáznak. Ez egy piramisrendszer. Úgy bukkantam rá a pályázati 

felhívásra, hogy kerestem kiállítás-szervezésre pályázati lehetőséget. Amikor ezt beírtam, ez a 

pályázati lehetőség jött elő.  

Én, mint magánszemély nem tudok pályázni. Azért szerettem volna pályázni, mert az Anna-

bállal kapcsolatosan van egy kiállítási anyagom. Esetleg az Önkormányzat pályázhat-e a 

füredi Anna-bál népszerűsítésére, mint szomszédos település? Aszófő dönthet úgy, hogy erre 

pályázik? 

 

Németh Tünde jegyző 

 

Én nem láttam a pályázati kiírást, de február 15-ig biztosan nem lehet működési szabályzattal 

együtt létrehozni a helyi értéktárat. 

 

Mógor Judit Éva képviselő 

 

Ha a helyi értéktárat nem tudjuk létrehozni, pályázhat-e az Önkormányzat a meglevő megyei 

értéktárból? 
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Károly Tamás képviselő 

 

Nem értem, mi a kérdés? 

 

Mógor Judit Éva képviselő 

 

Ahonnan kiindult a történet – nekem van az Anna-bál kapcsán egy kiállítási anyagom 

 

Károly Tamás képviselő 

 

Fényképek? 

 

Mógor Judit Éva képviselő 

 

Nem, festmények. Ha lehetősége lenne az Önkormányzatnak pályázati támogatással Aszófőn 

egy kiállítást szervezni, turisztikai attrakcióként, akkor ezt a Képviselő-testület támogatja-e? 

Magánszemélyként nem tudom benyújtani. 

 

Németh Tünde jegyző 

 

Az értéktárat február 15-ig nem tudja létrehozni a Testület, pályázni nem tud, a pályázati 

kiírást sem ismerjük. Az a javaslatom, hogy a Testület bízza meg a Képviselő Asszonyt az 

értéktár létrehozásával kapcsolatos szervezői munkával. 

 

Ezen javaslattal a képviselők egyetértettek, és megbízták Mógor Judit Éva képviselőt a 

feladattal. 

 

Károly Tamás képviselő 

 

Vörös Ákos éveken át ingyen szerkesztette az Önkormányzat honlapját. Valamilyen 

formában, akár a Hírmondóban, meg kellene köszönni Neki. 

 

Scheer János állampolgár 

 

Örülök az Aszófői Hírmondónak, sajnos azonban tele volt helyesírási hibával az első 

kiadvány. Ha már a község neve szerepel a címében, ez nem engedhető meg. A szerkesztőnek 

jobban át kell nézni. Mit szólnak majd az idegenek, ha olvassák? Nincs rajta az sem, hogy ki 

szerkesztette, ki a kiadója. 

 

Keller Vendel polgármester 

 

Figyelni fogunk rá. 

 

Károly Tamás képviselő 

 

Szerintem jó volt az újság, a lakosságnak igénye van arra, hogy tudja, mi történik a faluban. 

Az a javaslatom, hogy több tényanyagot tartalmazzon a testületi döntésekről, vázlatosan. 

Kapjon tájékoztatást a lakosság. A jegyzőkönyvek a honlapon olvashatók, de nem mindenki 

rendelkezik számítógéppel. 
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Petróczi Csaba képviselő 

 

Két dolgot jeleznék a Testületnek. Az első, hogy az építményadó bevallást nehezen tudja a 

lakosság kitölteni. Én ugyan még nem láttam a nyomtatványt, de többen szóltak már. 

 

Molnárné Dr. Papp Judit kirendeltség-vezető 

 

A nyomtatvány kitöltésében a Kirendeltség mindenkinek segít, akár személyesen, akár 

telefonon keresik meg a kolléganőt. 

 

Petróczi Csaba képviselő 

 

A másik dolog, amiben nem tetszését fejezte ki több aszófői lakos is, az az Önkormányzat 

farsangi rendezvényén történt. Én ugyan nem voltam jelen, de többen megkerestek. Aki 

tombolát vásárolt, azzal közölték, hogy a tombola árát a Dallamvilág Musical Csoport 

támogatására fogják fordítani. Nem új tombola vásárlására, vagy a következő rendezvényre, 

hanem a Dallamvilág támogatására tették el. Nem helyes, hogy a tombola árát a Dallamvilág 

támogatására vették igénybe. Visszásság volt benne. 

Ha támogatást szeretne a Dallamvilág Egyesület, akkor azt kifejezetten erre kell kérni. Biztos 

sokan fogják támogatni, hiszen a rendezvények színvonalasak, sok gyermek részt vesz 

azokon. 

A feleségem a Városi Könyvtárban dolgozott, ott úgy működött a tombola, hogy egy 

szelvényt kapott a vásárló, egy szelvény ment a kalapba és a tömbbel pedig elszámoltak. 

 

Keller Vendel polgármester 

 

Megkérlek, hogy mondd el még egyszer. 

 

Petróczi Csaba képviselő 

 

A farsangi rendezvényen a tombola ára a Dallamvilág Musical Csoport támogatására lett 

igénybe véve. Kicsit furcsán vette ki magát a dolog. 

 

Keller Vendel polgármester 

 

Utána kérdezek, hogy hogy volt. Most nem tudok válaszolni. 

 

Károly Tamás képviselő 

 

Kaptam egy naperőmű beruházással kapcsolatos mailt a Polgármester től. Kaphatnék erről 

több információt? 

 

Keller Vendel polgármester 

 

Azóta nem keresett az illető. Isten igazából nem jelentkezett az ügyvéd, nem hívott fel. 

 

Sümegi Imre István állampolgár 

 

Küldtem egy levelet a Képviselő-testületnek. Megkérném a Polgármestert, hogy olvassa fel. 
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Keller Vendel polgármester felkérte a Jegyző Asszonyt, hogy olvassa fel a levelet, amely a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Ezt követően a Polgármester megköszönte Vörös Ákosnak a honlap készítésével kapcsolatos 

eddigi munkáját és az ülést 20 óra 10 perckor bezárta. 

 

 

 

 

Kmf. 

 
 

 


