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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A vegyes ügyek keretében az alábbi ügyekben szükséges döntéseket hozni:  

 

A/   2016. évi szúnyoggyérítési terv. 

A Balatoni Szövetség a 2017. évi szúnyoggyérítés tervezési folyamatában van. Kéri az 

Önkormányzatokat, tekintsék át, hogy az idén tervezett 25 ha terület jövőre is megfelelő, vagy 

esetleg módosítja e a Képviselő-testület.  

 

A Balatoni Szövetség bízva a szakmai és pénzügyi feltételek fenntarthatóságában az előző 

évhez hasonló költségszinten tervezi 2017. évre is. 
 

Amennyiben az Önkormányzatnak a 2016. évi terület és a kezelések megoszlása megfelelő 

volt és változtatási igényt nem jelez, akkor 2017. január hónapban megküldi a megállapodást. 
 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2016. (XI.30.) Önk.határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi szezonális szúnyoggyérítést 25 

ha területen kívánja megrendelni. 

  

A képviselő-testület felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére, a megállapodás aláírására.  

 

  Határidő: 2016. december 10. 

  Felelős: polgármester  

 

 

                                                                                                    
 

 
 

  

 

B/2016. évi a település közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámolóról - 

szükséges határozatot hozni. A beszámoló írásos anyaga jelen előterjesztés mellékletét 

képezi. Az alábbi határozati javaslat jóváhagyását terjesztem elő:  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

….../2016. (XI.30.) határozata 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2016. évi 

közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 



és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló rendőrségi beszámolót 

jóváhagyja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: azonnal  

                        Felelős: polgármester   

 

C/ Aszófő 058/15 hrsz-ú szőlőterület bérleti ügye 

 

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

bérlői azzal a kéréssel fordultak a Képviselő-testülethez, hogy a december 31. napján lejáró 

haszonbérleti szerződést az előzőkben megadott feltételekkel, azaz újabb 5 évre, hosszabbítsa 

meg. 

Nagy Imrénéék 1997. óta bérlik az Önkormányzat tulajdonát képező, Öreghegyen levő, 

058/15 hrsz-ú 25,6 AK értékű, 8682 m2 területű Chardonnay szőlőt. Éves szinten 40.000,- ot 

fizetnek az Önkormányzatnak. 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

….../2016. (XI.30.) 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.) és Nagy Imre Csaba (8241 Aszófő, 

Bázsai-öböl u. 6.) aszófői lakosokkal kötött haszonbérleti szerződés időtartamát …..évre 

……………………napjáig meghosszabbítja. 

Felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a haszonbérleti szerződés módosításának 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

D/ Kontirak Kft. tájékoztató levelet küldött az Önkormányzatnak, a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításának díjszabásáról. 

2017. évben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjszabása nem változik. 

Kérem a Tisztelt képviselő testületet, hogy a Kontirak Kft. tájékoztató levelét hagyja jóvá. 

 

Aszófő, 2016. november 24. 

Keller Vendel s.k 

polgármester 


