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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 20. napján 8.00 órakor az 

Önkormányzat tárgyalótermében megkezdett rendes ülésén. 

Jelen vannak:             Keller Vendel polgármester 

       Turai Péter alpolgármester                  

                  Mógor Judit Éva képviselő 

                                     Hamar Gyula Ferenc képviselő              

Tanácskozási joggal:  Németh Tünde jegyző  

                                     Tabi Tímea kirendeltség vezető 

 

Résztvevő állampolgárok száma: 0 fő   

   

Keller Vendel polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testületet 4 fő 

képviselő jelenlétével határozatképes. Kérem, hogy aki a napirendi pontokkal egyetért kézfenntartással 

jelezze. 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

1.  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 

Előadó: Keller Vendel polgármester  

2. DRV Zrt. gördülő fejlesztési terv 

Előadó: Keller Vendel polgármester 

3.  Kirendeltségen dolgozók bérének rendezése 

Előadó: Keller Vendel polgármester 

4.  Vegyes ügyek 

 

 

A napirendek tárgyalása:  

 

1. Napirendi pont:  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 

 

Keller Vendel polgármester: Első napirendi pontunk tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról. 

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy lejárt határidejű határozat nincs. Aki egyetért a kiküldött 

előterjesztéssel, kérem kézfenntartással jelezze. 

 

 A Képviselő-testület a határozatot négy igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

 

2. Napirendi pont: DRV Zrt. gördülő fejlesztési terv 

 

Keller Vendel polgármester: Második napirendi pontunk, a DRV Zrt. gördülő fejlesztési tervéhez 

felhatalmazás. 

 

Németh Tünde jegyző: A DRV Zrt. gördülő fejlesztési terve 15 évre szóló tervezet. Jogszabályváltozások 

miatt szükséges a Képviselő-testületnek a polgármester urat felhatalmazni a gördülő fejlesztési tervvel 

kapcsolatos feladatok elvégzésére. A DRV Zrt. kidolgozott egy határozatmintát, amellyel megkereste az 

önkormányzatot, így ennek megfelelően lett elkészítve az előterjesztés. Így kérem a Tisztelt Képviselő-

testületet, hogy adjon felhatalmazást polgármester úrnak, hogy a DRV Zrt. felé intézkedjen a feladatok 

elkészítése miatt. 
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A Képviselő-testület négy igen szavazattal, a határozatot elfogadta. 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2017. (III.20.) határozata 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 22-07339-1-001-01-06 MEKH kóddal 

rendelkező DRV_S_231 Aszófő szennyvízelvezető mű ellátásáért Felelőse a viziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX.törvény 11. §. szerint felhatalmazza a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési 

tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Reionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Hamar Gyula Ferenc képviselő: A DRV ZRt.-vel kapcsolatosan Nekem van egy észrevételem. A víz 

nyomvonalak nagyon sok helyen meg vannak sűlyedve. Szeretném, ha lehetne egy helyszíni bejárással a 

DRV Zrt.-vel egyeztetni, mert így folyamatosan csőtörések vannak a faluban. Jó lenne, ha ez megoldódna. 

Keller Vendel polgármester: Ígéretet kaptam arra, hogy idén a Balaton utcánál a templomig el lesz 

készítve az út. Az DRV Zrt.-vel történt egyeztetés során azt az információt kaptam, hogy egyszerre csak 

kisebb szakaszokat tudnak kijavítani. Tavaly az aknafedeleknél készült el a javítás, és állítólag idén a 

nyomvonalak javítására lesz lehetőség. Mindenképpen jelezzük ezt a DRV Zrt. felé, és tartunk ismételten 

egy helyszíni bejárást. 

3. Napirendi pont: Kirendeltségen dolgozók bérének rendezése 

Keller Vendel polgármester: A harmadik napirendi pontunk a kirendeltségen dolgozók bérének 

rendezése. 

Németh Tünde jegyző: A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségein dolgozó köztisztviselők 

bére 2017. január 1-vel a polgármesterek hozzájárulásával emelésre kerültek. Átlagosan a bérek 10.000,- és 

20.000,- Forint közötti emelésére volt lehetőség. Fontos, hogy az Önkormányzat külön döntsön a 

hivatalban dolgozó köztisztviselők béréről, mert a megállapodás alapján a helyben dolgozó 

kirendeltségeken dolgozó köztisztviselők bérét az önkormányzat fizeti, így az önkormányzatnak fedezetet 

kell biztosítani a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal részére. Polgármester úrral egyeztetve olyan 

javaslatom lenne, hogy a középfokú végzettségű besorolású kolléganő részére nettó 10.000,- Forinttal, a 

felsőfokú végzettségű kolléganő bére nettó 18.000,- Forinttal emelkedne 2017. január 1-től. Kérem, hogy a 

kolléganők béremelését támogassa a Képviselő-testület. 

Mógor Judit Éva képviselő: Jegyző asszonyt kérdezem, hogy Aszófőn dolgozó kolléganők bére, hol áll a 

másik kirendeltségeken dolgozók béréhez képest? 

Németh Tünde jegyző: A kirendeltségen dolgozó béréhez képest átlagos az Aszófő Kirendeltségen 

dolgozó kolléganők bére. Január elejétől mindenhol emelésre kerültek a bérek, egyedül Aszófőn nem 

tárgyalta ez a Képviselő-testület. A kolléganők munkájával nincs gond, feladatok bőven vannak. 
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A Képviselő-testület négy igen szavazattal, a határozatot elfogadta. 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2017. (III.20.) határozata 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófői 

Kirendeltségén dolgozó köztisztviselők béremelését tudomásul veszi, Tabi Tímea Mária bruttó illetménye 

255.700,- Forint lesz, Pass Eszter bruttó illetménye 180.100,- Forint, melyekhez a szükséges fedezetet 

Aszófő Község Önkormányzatának költségvetéséből biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Németh Tünde jegyzőt a béremelés fedezetének biztosításához 

szükséges feladatok megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Németh Tünde jegyző 

4. Napirendi pont: Vegyes ügyek 

Keller Vendel polgármester: Negyedik napirendi pontunk a vegyes ügyek. Ezen belül Aszófő 058/15 

hrsz-ú szőlőterület bérleti ügye Nagy Imréné és Nagy Imre Csaba aszófői lakosok a 058/15 hrsz-ú 

chardonnay szőlőterület bérlői.  2016. november 21-i dátumú levelükben kérték az Önkormányzatot, hogy 

a szerződést hosszabbítsuk meg. 2016. novemberi ülésünkön arról döntöttünk, hogy 2017. novemberig 

hosszabbítjuk meg a szerződést. A Balatonfüredi Földhivatal elutasította a kérelmet, mert a szőlőterület 

bérléséhez földműves regisztráció kell, és a regisztrációt követően lehet legalább egy évre kötni a 

szerződést. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy metszéstől-metszésig, azaz egy év időtartamra 

járuljon hozzá, a szőlőterület bérleti szerződés megkötéséhez. 

 

A Képviselő-testület négy igen szavazattal, a határozatot elfogadta. 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2017. (III.20.) határozata 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező aszófői 058/15 

hrsz-ú értékű 8682 m2 területtel nyilvántartott, Chardonnay szőlőterületre vonatkozó, Nagy Imréné (8241 

Aszófő, Árpád u. 11.) aszófői lakossal köt haszonbérleti szerződést, melynek időtartamát a szerződés 

aláírásától számítva, egy évre köti. A Képviselő-testület a bérleti díj összegét 40.000 ,- Forintban állapítja 

meg.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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Keller Vendel polgármester: Aszófő Község Önkormányzat fizikai munkakör betöltésére állást 

hirdettünk, melyre egy jelentkező pályázata érkezett. A pályázatot Heiling Zoltán, aszófői lakos adta be. A 

kiírásban szereplő feltételeknek megfelel, jogosítvánnyal rendelkezik, kisgépkezelői papírja is van. Kérem 

Tisztelt Képviselő társaim, hogy a jelentkezését fogadjuk el, bérét javaslom, állapítsuk meg úgy, hogy 

kapjon annyit, amennyit Tímár András kapott az körülbelül nettó 115.000,- Forint.  

A Képviselő-testület négy igen szavazattal, a határozatot elfogadta. 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2017. (III.20.) határozata 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által kiírt pályázatban foglaltaknak 

megfelelően Heiling Zoltán (8241 Aszófő, Kossuth u. 3.) szám alatti lakost kívánja alkalmazni közterületi 

karbantartó és településgondnok munkakörben 2017. április 1-től határozatlan ideig, 3 hónapos próbaidővel, 

bruttó 173.000,- Forint munkabérért. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a munkaszerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Keller Vendel polgármester: Aszófő Község Szociális Kulturális Céljait Szolgáló Alapítvány kérelme. Az 

alapítvány a 2017. évi „Aszófői vigasságok” programjaihoz elkészítette a költségvetését. A két nap 

rendezvényeire az alapítványnak 850.000 ,- Forint támogatást kért. A kuratórium elnöke, Markó Beáta kéri, 

hogy a Képviselő-testület fogadja a költségvetést el, és ezzel támogassa a rendezvényt. Javaslom, hogy 

szavazzuk meg ezt az összeget. 

Hamar Gyula Ferenc képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy tavalyi évhez hasonlóan, idén is megy ki 

a rendezvény előtt alapítványos csekk? 

Keller Vendel polgármester: Egy hónappal ezelőtt mentek ki csekkek, arra érkezett is befizetés, de 

természetesen az Aszófői vigasságok rendezvény előtt is kiküldünk csekkeket. Amennyiben több kérdés 

nincs, kérem a javaslat elfogadását. 

A Képviselő-testület négy igen szavazattal, a határozatot elfogadta. 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2017. (III.20.) határozata 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszófő Szociális és Kulturális Céljait Szolgáló 

Alapítvány részére az Aszófői vigasságok rendezvényre 850.000,- Forint támogatást nyújt a 2017. évi 

költségvetés terhére. Az Alapítvány a támogatás összegével 2017. december 31-ig köteles elszámolni az 

Önkormányzat felé. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Keller Vendel polgármester: Az utolsó, melyről beszélnünk kell kiküldés után érkezett, ülés előtt került 

kiosztásra az „aszófői halsütő” bérlőinek kérelme. Pár hete volt egy egyeztető megbeszélés melyen Németh 

Tünde jegyző asszony, Németh Ferenc főépítész úr, egyeztetést folytatott a Halsütő bérlőjével, azzal 

kapcsolatosan, hogy a vállalkozásához, parkolót szeretne bővíteni. Ezért szeretnének az Önkormányzati 

területből 200nm-t bérelni, bérleti díjként felajánlottak 180.000,- Forintot egy évre, úgy hogy csak 

szezonban használják. Nekem ezzel csak az az aggályom, hogy nem lehet tudni, mikor van szezon, hisz a 

Halsütőnél egész évben szezon van. Így a bérleti megállapodást szerintem úgy kellene megkötni, hogy ezzel 

ne legyen probléma, egész évre odaadni.  

Németh Tünde jegyző: Amikor először a Képviselő-testület arról beszélt, hogy ebből jó lenne ha 

valamennyi összeg folyna be, akkor ha jól gondolom erre gondolt. A halsütő bérlője kihangsúlyozta 

kérelmében a szezont, de amennyiben az árral a Képviselő-testület elégedett, akkor lehet velük olyan bérleti 

szerződést kötni, hogy ez a díj egész évre vonatkozik. A szerződésbe kerüljön bele a kérelmezők javaslata, 

hogy a területet egész évben karban tartja. Javaslom, hogy éves szerződést kössön az önkormányzat, melybe 

bele legyen írva, hogy ezt a jogot tovább nem adhatja, gondolok a medence kihelyezésére és csak parkolásra 

használhatja, és előre utalja az összeget szerződéskötésig, ne utólag szezon végén. 

Turai Péter alpolgármester: Ha jól számolom egy hónapra lebontva a bérleti díj 15.000,- Forint. 

Javaslom, hogy ezt az összeget kerekítsük fel 20.000,- Forint/hónapra.  

Keller Vendel polgármester: Támogatom ezt a javaslatot, így az éves bérleti díja 240.000,- Forint lenne. 

Németh Tünde jegyző: A Képviselő-testületnek kell hozni egy határozatot, hogy 240.000,- Forint/ év 

lenne a bérleti díja.  

A Képviselő-testület négy igen szavazattal, a határozatot elfogadta. 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2017. (III.20.) határozata 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező aszófői 082/3 hrsz-

ú területre vonatkozóan kizárólag parkoló létestésére az Évi és Szinya Bt. (Aszófő, Tihanyi út 082/2 rsz.) 

kérelmére Farkas Lilla cégvezetővel köt bérleti szerződést, melynek időtartamát a szerződés aláírásától 

számítva, egy évre köti. A Képviselő-testület a bérleti díj összegét 240.000 ,- Forint/ év állapítja meg.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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Keller Vendel polgármester: Esetleg van valami javaslat észrevétel még, amennyiben nincs, 9.00 perckor 

az ülést bezárom. 

 

 

         

K.m.f. 

 

Keller Vendel     Németh Tünde 

polgármester            jegyző  

 

 

                    


