
 
 
 

Iktatószám: 3/20-7/2016.   
 
Tárgy: Vegyes ügyek.  

 
 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
 
 

Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2016. május 30-i rendes ülésére 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Előterjesztő: Keller Vendel polgármester  
 
Az előterjesztést készítette: Németh Tünde jegyző megbízásából  
                                                   Tabi Tímea igazgatási ügyintéző   
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A vegyes ügyek keretében az alábbi ügyekben szükséges döntéseket hozni:  
 
 
A/ 2 db mobil wc beszerzése 
 
2015. július végén döntött a testület az alábbi határozattal, hogy két darab mobil wc-t szerez 
be.  
   

48/2015. (VI.29.) Önk. Határozat 
 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete két darab mobil WC vásárlására maximum 
300.000 Forintot biztosít a 2015. évi költségvetési tartalék terhére, a Képviselő testület 
megbízza Keller Vendel polgármester a mobil WC-k beszerzésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Keller Vendel polgármester  
 
Akkor ez nem történt meg, mert a termelői piac elindításához kézmosóval rendelkező mobil 
wc-vel kell rendelkezni, és annak értéke használt állapotban is magasabb. Most ismét kértünk 
3 árajánlatot, használt mobil wc megvásárlására. A legjobb ajánlatot tevő cég 220.000,-
Ft+Áfa/db. ajánlatot tett. 
Kérem képviselőtársaim, amennyiben ez megfelel, döntsünk megvásárlásáról. 
 
   

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

…./2016. (V.30.) Önk. Határozat 
 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete két darab mobil WC vásárlására 
egyenként, 220.000,-Ft+Áfa/db Forintot biztosít a 2016. évi költségvetési tartalék terhére, a 
Képviselő testület megbízza Keller Vendel polgármester a mobil WC-k beszerzésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Keller Vendel polgármester  
 
 
  
B/ Aszófői termelői piac  
 
A piac tartásának községünkben még nincs hagyománya, de igény mutatkozik arra, hogy a 
lakosság áruellátásában választékot biztosítson, továbbá teret biztosít az őstermelőknek, 
termékeiknek közvetlen fogyasztok részére történő értékesítésre.  
Jelenleg a piac tartását valamint egy egységes szabályokat összefogó szabályozást kell 
elfogadni. A szabályzat világos, egyértelmű minden itt megjelenő árusító, szolgáltató számára 
hozzáférhető szabályokat rögzíti.  
 
A piac minden héten pénteken 16,00 órától 22,00 óráig Aszófő 13/4 hrsz-ú 71-es Főút melletti 
területen az árusításra kijelölt területrészen lesz. Az árusításra kijelölt piac területén, zöldség-



gyümölcs, dísznövény, virág, kézműves termékek, élelmiszer árusítható és vendéglátó 
tevékenység folytatható. 
A piac és vásár tartásáról kell ma határozatot hozni, valamint a közterület foglalási díjakról.  
Javaslom, hogy az árusítás céljából elfoglalt terület minden megkezdett m2 után (bruttó) 500.- 
Ft/m2/nap. 
Büfé kocsi által elfoglalt terület után bruttó  5.000.- Ft/nap. 
Helyi őstermelő ingyenes. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a piac tartásáról, valamint a piac tartási 
szabályzatot megvitatás után elfogadni szíveskedjenek. 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

…./2016. (V.30.) Önk. Határozat 
 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Aszófő Községben piacot, mint 
kereskedelmi értékesítési formát tart fenn és üzemeltet. Az üzemeltetésre piac és vásár tartási 
szabályzatot fogad el. A képviselő-testület felkéri Keller Vendel polgármestert, a szükséges 
intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Keller Vendel polgármester  
 

                                                                                                 
 
C/ Kecze Zoltán kérelme 
 
A képviselő-testület március 10.i testületi ülésén a következő határozatot hozta: 

19/2016. (III.10.) Önk. határozata 

 
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kecze Zoltán (Szentendre, Nyírfa utca 1.) 
szám alatti lakos Aszófői Öreghegyen lévő 0106/40, 0106/41, 1082 helyrajzi számú területek 
tulajdonosa kérésére hozzá járul a területek zártkertbe való besorolásához azzal, hogy az 
ingatlan nyilvántartással kapcsolatos költségek az ingatlan tulajdonosát terhelik. A képviselő 
testület felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatal Földhivatali Osztályára 
beadta az önkormányzat beadta a fenti határozatot, valamint az ingatlan nyilvántartási 
kérelmet. A földhivatal végzéssel elutasította a zártkerti besorolás iránti kérelmet, arra 
hivatkozva, hogy a zártkerti megjelölés a termőföldről szóló törvény hatálybalépése előtt 
zártkertinek minősülő ingatlanok esetében lehetséges., Így az ingatlan a fenti jogszabály 
alapján, belterület és külterület lehet. Javaslom, hogy a fenti területre hozzunk egy 
külterületbe sorolásra vonatkozó határozatot.  



 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

…./2016. (V.30.) Önk. határozata 

 
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kecze Zoltán (Szentendre, Nyírfa utca 1.) 
szám alatti lakos Aszófői Öreghegyen lévő 0106/40, 0106/41, 1082 helyrajzi számú területek 
tulajdonosa kérésére hozzá járul a területek külterületbe való besorolásához azzal, hogy az 
ingatlan nyilvántartással kapcsolatos költségek az ingatlan tulajdonosát terhelik. A képviselő 
testület felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 
 
 
 
 
                                                                                                             Keller Vendel s.k 
                                                                                                                polgármester 


