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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A vegyes ügyek keretében az alábbi ügyekben szükséges döntéseket hozni:  
 
A/ Települési ügysegédi feladatok ellátásáról szóló megállapodás módosítása 
 
Aszófő Község Önkormányzata és a Veszprém Megyei Kormányhivatal között 2015. február 
27. napján aláírásra került a „Megállapodás települési ügysegédi feladatok ellátására” a 
települési ügysegéd feladatainak ellátása érdekében, irodahelyiség biztosítása tárgyában. Most 
a megállapodást módosítani szükséges, mert a települési ügysegédnek a Kormányhivatal 
biztosított eszközöket, melyek a hivatalban elhelyezésre kerültek. A módosulás következtében 
a megállapodás 5. pontja kiegészül az 5.1 és 5.2 ponttal.  
 Kérem a a megállapodás módosításának elfogadását 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

…/2016. (IX…...) Önk. Határozat 
 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatallal 
2015. február 27. napján megkötött „Megállapodás települési ügysegédi feladatok ellátására” 
megállapodás módosítását elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
módosításának aláírására és szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Keller Vendel polgármester  
 
 
 
B/ Vízkár elhárítási terv átdolgozása 
 
Aszófő Község Önkormányzata 2014. májusára elkészítette a Varsás Bt. (Gyenesdiás, 
Gödörházy u. 60.) –vel, Aszófő Község vízkár elhárítási tervét. A terv elkészítése után, meg 
kellett volna küldeni a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak az anyagot véleményezésre, 
amely akkor elmaradt, így idén küldtük meg a KDT Vízig-nek az anyagot, melyre 
hiánypótlást kapott a hivatal. A hiány pótlását csak arra szakosodott cég tudja elvégezni. 
Megkerestük a Varsás Bt.-t, aki nem vállalja az adott feladat elvégzését, ezért kértünk be 
árajánlatot két cégtől. 
 
1. Special Bauterv Kft.  
8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99/A. I/2. 
-Hiánypótlás elkészítése, meglévő terv mellékleteként kiadva: 6,5 mérnöknap 
-Teljes terv átdolgozása (adatszolgáltatások beszerzése nélkül): 20 mérnöknap 
Alkalmazott mérnökár: 60.000 Ft/nap+Áfa   
 
2. BESzt Beruházó-Szolgáltató-Tervező Kft. 
8200 Veszprém, Stadion köz 2. 
Ajánlati ára: 550.000 Ft+Áfa 
  
 
 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

…/2016. (VII.07.) Önk. Határozat 
 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszófő vízkár elhárítási terv polgári 
védelmi program felülvizsgálatára a ……………………………….., az ajánlatában szereplő 
……… vállalási díjért.  Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Keller Vendel polgármester  
 
 
   
 
 
C/ Aszófői Polgárőr Egyesülettel való együttműködési megállapodás megtárgyalása 
 
2008. december 2-i dátummal megállapodást írt alá Aszófő Község Önkormányzata és az 
Aszófői Polgárőr Egyesület, az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében 
támogatott „Eszközbeszerzés a környezet minősége javulása és a hulladékkezeléssel 
kapcsolatos tevékenység színvonalának növelése érdekében” elnyert pályázati támogatásból 
beszerzett gépek, eszközök tekintetében. A gépeket, eszközöket 5 évre az Aszófői Polgárőr 
Egyesület térítésmentesen az Önkormányzat használatába adta. A megállapodás alapján felek 
az 5 éves térítésmentes használati idő leteltét követően az átadott eszközök, gépek további 
hasznosításáról külön megállapodásban rendelkeznek. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

…./2016. (VII.07.) Önk. Határozat 
 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszófői Polgárőr Egyesület 
tulajdonában lévő gépek, eszközök használatáról megállapodást köt.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Keller Vendel polgármester  
 

                                                                                                 
 
D/ Tájékoztatás törvényességi felhívásról 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
felülvizsgálta Aszófő Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 
8/2006. (IX.22.) önkormányzati rendeletét és törvényességi felhívást tett, a jogszabálysértések 
megszűntetésére, tekintettel arra, hogy: 
- a magasabb szintű jogszabályok változása miatt a jogszabálysértő rendelkezések azonnal, 
véleményezési eljárás lefolytatása nélkül hatályon kívül helyezhetők, de 
- egyéb esetekben a HÉSZ szükséges módosítása jelentős időt igényel, 
- a módosítás (adott esetben új HÉSZ megalkotása) költsége több millió forint lehet, 



- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (8) 
bekezdése értelmében a hatályban lévő településrendezési eszközök 2018. december 31-ig 
alkalmazhatók. 
 A Mötv. 134.  (1) bekezdése alapján felhívta a Képviselő-testületet, hogy a felhívásban 
foglaltakat 60 napon belül vitassa meg, 2018. december 31. napjáig gondoskodjon a fenti 
jogszabálysértések megszűntetéséről. 
A fentiek figyelembe vételével a Képviselő-testület dönteni kell arról, hogy a felhívásban 
foglaltaknak –közölt végső határidőn belül- mikor tesz eleget. 
 

  HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

…./2016. (IX.12.) Önk. Határozat 
 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal által  
Aszófő Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 8/2006. (IX.22.) 
önkormányzati rendeletére tett törvényességi felhívással egyetért, a felülvizsgálat végső 
időpontját 2018. december 31-napjára teljesíti. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Keller Vendel polgármester  
 
 
 
E/ Aszófő Község Értéktár bizottság által megtárgyalt javaslat a  megyei értéktárba való 
felterjesztésre  
 
 2016. július 14-én az Aszófői Értéktár Bizottság megtartotta rendes ülését, melyen döntöttek 
többek között arról, hogy a megyei értéktárba milyen aszófői értékeket lehet felterjeszteni. A 
kiküldött Aszófői Értéktár Bizottság jegyzőkönyvében lévő döntésekről kell pár szót 
beszélnünk, és dönteni a megyei értéktárba való felterjesztésről. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

…./2016. (IX.12.) Önk. Határozat 
 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszófői Értéktár Bizottság által 
megtárgyalt javaslatokat elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Keller Vendel polgármester  
 
 
 
                                                                                                            Keller Vendel s.k 
                                                                                                                polgármester 


