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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló, többszörösen módosított 1995. évi LIII. tv. 

51.§.(3) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testületnek elemezni és értékelni kell a lakóhelyi 

környezet állapotának alakulását, annak az emberi egészségre gyakorolt hatását és arról szükség 

szerint, de legalább évente tájékoztatni kell a lakosságot.  

 

1./ November 20-án a Veszprémi Naplóban megjelent „Szeméthegyek Aszófőn” című cikkel 

kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom a lakosságot: 

 

Az elmúlt esztendő márciusában a Képviselő-testület megbízásából Mátyás Sándor okleveles 

táj-, és kertépítő mérnök elkészítette a TSz major mellett levő 058/30 és a 058/67 hrsz-ú, 

önkormányzati ingatlanok tereprendezési tervét. A műszaki kiírás szerint a kiviteli terv 

feladata az, hogy a mély fekvésű területen, mintegy 18000 m2-en a feltöltési földtömeg 

nagyságrendjét meghatározza. A terület túlnyomó része talajvizes, egy kisebb része mocsaras, 

a részleges feltöltéssel a földrészlet a település hasznosítható részévé válik. 

A Testület ezen döntése azért született, hogy ezen a kialakított területen a későbbiekben 

szabadidős sportpályák és pihenőpark épülhessen. A jelenlegi sportpálya beépítésre szánt 

területen van, amit a rendezési terv belterületbe vonandó részként jelöl. 

 

A kijelölt terület kizárólagosan csak földdel, köves földdel, agyaggal és köves agyaggal 

tölthető fel, és minden esetben polgármesteri, vagy alpolgármesteri engedély kell hozzá. 

November első felében is engedéllyel történt a lerakás, ami az egész ügyet elindította. 

 

Aszófő, egyéb ügyeiről híres lakosa, és élettársának az Anyja először kihívta a rendőrséget, 

akik megállapították, hogy a leöntött anyag köves föld. Szerencsére jegyzőkönyv is készült az 

esetről. A rendőrségi vizsgálatkor szóban tájékoztattam a két környezettudatos egyént, hogy 

testületi döntés és tervdokumentáció alapján folyik a feltöltés. 

Ennek ellenére feljelentés érkezett a Járási Hivatalhoz, illegális szeméttelep ügyében. A Járási 

Hivatal a helyszín megtekintése, az önkormányzati iratok, valamint a rendőrségi jegyzőkönyv 

bekérése után elutasította a megkeresést.  

 

Végül kihívták a Napló „jóindulatú” újságíróját, aki e remek cikket megalkotta. 

 

Hangsúlyozom, hogy Aszófőn nincsenek szeméthegyek, és aki ilyet állít, az a településünket 

szégyeníti meg. 

Megjegyezni kívánom, hogy ezen személyek, soha nem vettek részt a közös szemétszedési 

akciókban. 

 

A Testület döntése értelmében, a cikktől függetlenül, a terület feltöltése folytatódik. 
 

2./ Sajnos az idei évben országos közmunkaprogram nem került kiírásra, de szerencsénkre a 

vízügyes közmunkaprogram keretében, mely márciustól október közepéig tartott, 3 

munkanélküli dolgozott Aszófőn. Patakmedreket, árkokat, vízátfolyókat tisztítottak. Önrészt 

ehhez a programhoz nem kellett az Önkormányzatnak biztosítania, hiszen a KDT. Vízügyi 

Igazgatósága szervezte, a Kirendeltség csak a heti szükséges adminisztrációt biztosította. 

 

3./ Az egyre szűkülő bevételi források ellenére az Önkormányzat ebben az esztendőben is 

biztosította az anyagi forrást a beruházásokhoz, felújításokhoz. Mindez a kedvezőbb, szebb 

falukép kialakítása érdekében történt, és természetesen az ingatlanok állagmegóvása is 

indokolta. 
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A Képviselő-testület döntése szerint hozzájárul a templomkert rekonstrukciójához az 

Önkormányzat. A tervezéshez 150 e. Ft-ot, míg a kivitelezéshez 1 millió forint összegű 

támogatást biztosítva. A beruházás kivitelezőjét az Önkormányzat és az Egyházközség 

közösen választotta ki, jövő év tavaszán elkezdődnek a munkálatok. 

 

Az egyéb tervezett beruházások pályázati pénzeszközök segítségével valósulhatnak meg, 

melyhez az Önkormányzat a jelenlegi közel 21 milliós tartalék pénzeszközéből az önrészt 

biztosítani tudná. 

Sajnálatos módon a játszótéri eszközöket le kellett szereltetnünk, mivel az Uniós 

szabályoknak nem feleltek meg. Az új játszótér költsége, amely megfelel az előírásoknak, 

közel 10 millió forint lenne. A Szociális és Kulturális Alapítvány játszótérre beadott pályázata 

sajnos nem nyert, de reméljük hogy az újabb pályázati lehetőséget kihasználva - ha lesz -, 

meg tudjuk valósítani a játszóteret. 

Előttünk álló feladat még a Kultúrház előtti tér térburkolatának elkészítése, a Köbölkuti út 

aszfaltozása, a romossá vált rendőrlakás felújítása. 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az elmúlt időszakban mindig 

megfontoltan gazdálkodott. Hitel felvételére nem került sor, így az adósságkonszolidáció sem 

érintette a falut. Bízva a Belügyminiszter úr ígéretében, remélhetőleg a jövő esztendő elején 

olyan pályázatok kerülnek majd kiírásra, amit meg is tudunk pályázni a falu szebbé tététele 

érdekében. 

 

Az egyre nehezedő gazdasági helyzetben, mely a bevételek szűkülését és a halmozódó 

kötelező feladatok ellátásához szükséges költségek várható növekedését jelenti, továbbra is 

megfontolt, takarékos gazdálkodást kell folytatnunk, törekedve arra, hogy az Önkormányzat 

az alapellátás körébe tartozó feladatait megfelelően tudja teljesíteni.  

A kötelező feladatok ellátása mellett a Testület fő célkitűzése a lakosság segítése. 2013. 

október 30-ig közel 2 és fél millió forint pénzeszköz átadásunk volt, iskola, óvoda, 

fizikoterápia, és a folyósított ellátások (pl. segélyek, szülési és temetési támogatás, 

tankönyvtámogatás, diákbérlet, pappiloma vírus elleni védőoltás támogatása, liszt-érzékeny 

gyermekek szűrése, egy csángó kisgyermek támogatása a keresztszülő programban) címén.  

A külterületi utak javítására 1 millió forintot terveztünk, amely ebben az esztendőben 

felhasználásra kerül. 

 

Végezetül elmondanám, hogy 2013. január 1-jei hatállyal Tihany, Aszófő, Örvényes, 

Balatonudvari és Balatonakali települések közös Önkormányzati Hivatalt hoztak létre. A 

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófőn állandó kirendeltséget tart fenn. A 

Kirendeltség köztisztviselői hasonló módon segítik a lakosságot, mint eddig. 

 
 

Aszófő, 2013. december 2. 

 

 

 

 

Bors János  

polgármester 


