
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 15. napján 

18.00 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. 

 

53/2013.(IX.15.)Önk. határozat 

 

Napirendek a nyílt ülésre: 

 
1. A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi költségvetéséről szóló tájékoztató 

megtárgyalása 

Előadó: Bors János polgármester 

2. Aszófő Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló 

beszámoló elfogadása 

Előadó: Bors János polgármester 

3. A Balatonfüredi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása 

Előadó: Bors János polgármester 

4. A környezetvédelemről szóló 10/2009.(IX.18.) önkormányzati rendelet módosítására 

vonatkozó lakossági beadványok megtárgyalása 

Előadó: Bors János polgármester 

5. Vegyes ügyek 

 

Napirend a zárt ülésre:     
 

1. Átmeneti szociális kérelem megtárgyalása 

Előadó: Bors János polgármester 

 

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. A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi költségvetéséről szóló 

tájékoztató megtárgyalása 

 

Bors János polgármester 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2013.(III.11.)Önk. határozatával 

fogadta el a Közös Hivatal költségvetését 97.993.000,-Ft bevételi és kiadási főösszeggel. 

A Közös Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás VII. fejezetének 2. c) 

pontja alapján ebben az esztendőben Aszófőnek 12.500 e.Ft-tal  kell – átadott pénzeszközként 

– a Közös Hivatal fenntartásához hozzájárulnia.  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése szerint a 

polgármester a helyi önkormányzat első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, írásban 

tájékoztatja a Testületet. A tájékoztatás tartalmazza a költségvetési rendeletben megjelenő 

előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. 

Javaslom, hogy a Jegyző Asszony által készített tájékoztató alapján hagyja jóvá a Testület a 

Közös Hivatal I. félévi helyzetéről szóló beszámolót. 

 

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

határozatot hozta: 

 

54/2013.(IX.15.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tihanyi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2013. évi költségvetésének 2013. június 30. zárónapi teljesítéséről szóló beszámolót 

jóváhagyólag elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bors János polgármester 

 

2. Aszófő Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről 

szóló beszámoló elfogadása 

 

Bors János polgármester 

 

Az írásos előterjesztéshez annyit fűznék hozzá, hogy sajnos az ebben az esztendőben 

bevezetett, új finanszírozási rendszer a feladatokat csak részben és aránytalanul finanszírozza, 

az önkormányzatok számára kötelezően elírt feladatok teljes körű finanszírozása elmaradt. 

A központi költségvetésből származó forrás csökkenésének mértéke jóval meghaladta az 

önkormányzatoktól elkerülő feladatok ellátásának korábbi költségeit. Elmaradt az 

adósságkonszolidációval nem érintett települések kárpótlása is. 

A 8/2013.(III.29.)BM rendelet által biztosított fejlesztési támogatást igénybe venni nem 

tudtuk, hiszen intézményünk, óvodánk, bölcsődénk, iskolánk nincs, a közbiztonság növelését 

szolgáló fejlesztésre pedig nincs szüksége a falunak. 

A jelenlegi finanszírozás tehát a kötelező feladatok ellátását sem fedezi teljes egészében. 

Mit tehet egy 438 lelkes kicsi falu ilyen helyzetben? Feléli a tartalékait, ha van neki, mivel a 

lakosság adóterheit már növelni nem lehet. Illetve a tervezett fejlesztéseket nem valósítja 

meg. 

Balatonfüred gyönyörű szép lett közpénzből, pályázati támogatással. Nekünk nem volt 

hitelünk, mindig addig nyújtózkodtunk, amíg a takarónk ért, pedig mi is szeretnénk a 
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Kultúrház előtti teret, a lassan romossá váló önkormányzati épületet felújítani, az utakat 

rendbe hozni, a templomkertet széppé tenni. 

Évi 12 milliós állami finanszírozás mellett azonban, sajnos beruházásra nem futja. 

Takaréklángra kell kapcsolnunk. 

Javaslom a beszámoló elfogadását és a határozat, tervezet szerinti meghozatalát, amennyiben 

nincs kérdése a képviselőknek. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

55/2013.(IX.15.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdésében előírt kötelezettségének eleget téve, az Önkormányzat 

2013. évi költségvetésének 2013. június 30. zárónapi teljesítéséről szóló beszámolót 

jóváhagyja, bevételeit 17362 e Ft-ban, kiadásait 17572 e Ft-ban fogadja el.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bors János polgármester 

 

3. A Balatonfüredi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 

 

Bors János polgármester 

 

Az írásos előterjesztést mindenki kézhez kapta. Valóban nincs szükség az évenkénti 6 

társulási ülés kötelező megtartására, elegendő a kettő és szükség szerint tartható, ha van rá 

indok. 

Javaslom a megállapodás módosításának jóváhagyását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

56/2013.(IX.15.)Önk. határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának a módosításához, amely szerint a 

Társulási Megállapodás 11. 10. pontjának harmadik bekezdésében foglalt évenkénti 6 

társulási ülésszám helyett az évenkénti 2 ülésszám kerül meghatározásra, azzal, hogy a tanács 

a jelenlegi megállapodásban foglaltaknak megfelelően, szükség szerint ülést tart.  

A módosítással nem érintett rendelkezések a továbbiakban változatlan tartalommal érvényben 

maradnak. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási Megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bors János polgármester 
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4. A környezetvédelemről szóló 10/2009.(IX.18.) önkormányzati rendelet módosítására 

vonatkozó lakossági beadványok megtárgyalása 

 

Bors János polgármester 

 

Szeptember 6-án Greiner Tamás, valamint szeptember 10. napján Mink Mária Tihany, Diósi 

úti nyaralótulajdonosok panasz bejelentéssel éltek az aszófői szőlőtulajdonosok ellen a 

seregélyriasztó karbidágyúk hanghatása miatt. A diósi nyaralótulajdonosok, a levél tanúsága 

szerint, nem tudnak pihenni és nem tudják a nyaralójukat kiadni. Így Mink Mária azzal a 

javaslattal fordult a Testülethez, hogy a környezetvédelmi rendeletében tiltsa meg a 

karbidágyúk használatát és biztosítsa a tihanyi nyaralótulajdonosok pihenéshez, nyugodt 

élethez való jogát. 

 

Ezt követően a Polgármester még egyszer felolvasta - a képviselők által már ismert - két 

panaszbeadványt és megjegyezte, hogy az aszófői lakosok közül senki nem tett panaszt a 

karbidágyúk miatt. 

 

Bors János polgármester 

 

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 nagyértékű gyümölcstermesztésre, a természetvédelmi érdekekkel 

összeegyeztethető a seregélyek riasztása. 

A KDT 7229/2013. számú határozatával engedélyezte, a seregélyek hangkeltő eszközökkel 

történő riasztását, a Borvidék nemzeti parkos területeire. 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 rendelet módosítására vonatkozó 

javaslatot teljesíteni nem tudja. 

 

Vörös Kálmán képviselő 

 

A falu lakosainak több mint a fele szőlőműveléssel foglalkozik. A több ezer seregély 

pillanatok alatt végez egy hektár szőlővel és az egész évi munka kárba vész. Nincs 

mindenkinek 400 e.Ft-ja, hogy behálózza a szőlőjét. 



 5 

Javaslom, bízzuk meg a Polgármester Urat, hogy az itt elhangzottakról tájékoztassa a 

bejelentőket. 

 

A javaslattal a képviselők teljesen egyetértettek és megbízták a Polgármestert a 

válaszadással. 

 

5. Vegyes ügyek 

 

A vegyes ügyek keretében a Polgármester elmondta, hogy a Köbölkuti út javítására több 

árajánlatot is beszerzett. A 400 m hosszú és 3 m széles út újraaszfaltozására a legolcsóbb 

ajánlat bruttó 4.877.000 forint volt. 

Aszófőn minden beruházás költsége az Önkormányzatot terheli, nem úgy, mint 

Balatonfüreden, ahol mindent támogatással, közpénzből fedeznek. 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy ebben az esztendőben ilyen nagy összegű beruházást 

már nem hajt végre. 

 

Majd a Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a falun átfolyó patak kitisztítása 

megtörtént. Nagy gondot okozott a bolt előtt levő, több méter hosszú, út alatt levő átfolyó 

kitisztítása, ugyanis az út alatt 300-as PVC csőben folyik át a patak, ami szeméttel és iszappal 

rendszeresen feltöltődik. 

 

Végezetül elmondta, hogy megkereste az Önkormányzatot a Mampland Hungária Kft (3000 

Hatvan, Jókai út 76/A.) a Magyar Úti ATLASZ kiadványban Aszófő megjelentetése 

érdekében. Az Atlasz jelenleg tartalmazza 205 város és 80 község részletes térképét a 

település-leírással együtt. 

A hirdetés nettó összege 120 e.Ft, azaz bruttó 152.400,-Ft lenne. 

 

Az atlasz áttekintését követően a képviselők egyhangúlag úgy döntöttek, hogy jelenleg ilyen 

összegért nem kívánják Aszófőt megjelentetni az Úti Atlaszban. Megbízták a Polgármestert, 

hogy  tájékoztassa az Ügynökséget a döntésről. 

 

 

Egyéb hozzászólás nem lévén a Polgármester az ülést 19 óra 10 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/ 

 


