
 
 
 
 

 

 
 

       

 

 

 
 

 Aszófői Hírmondó 
Aszófő Község Önkormányzatának információs lapja 

2016. MÁJUSI SZÁM 

HEGYKÖZSÉGI BORVERSENY 
ASZÓFŐN 

 
A Szt. Orbán napi Hegyközségi Borverseny 
(III.)  idén Aszófőn került lebonyolításra.  
Balatonkenesétől Mencshelyig, 17 településről 
mintegy 115 minta érkezett. 
A Kulka Gábor vezette zsűri 20 arany, 61 
ezüst és 31 bronzérmet ítélt meg. 
Jól szerepeltek az aszófői borászok is, hiszen 7 
aranyérem helyiekhez került. 
Eredményhirdetésre  május 16-án a Bor 
Maraton balatonfüredi eseményén kerül sor. 
                                            (a szerk.) 

PÁLYÁZATI ÚTFELÚJÍTÁS 
 

Ünnepélyes keretek között kerültek átadásra a 
belügyminisztériumi pályázat keretében 
felújított útjaink. 
Megszépülhetett a Bázsai öböl utca, a Rizling 
utca és a Köbölkuti utca. 
Kontrát Károly országgyűlési képviselő, Keller 
Vendel polgármester és a kivitelező cég 
képviselője együtt vágta át az átadás jelképét, a 
nemzeti színű szalagot. Keller Vendel szerint az 
utak felújítása nemcsak szükséges és hasznos 
volt, hanem településünk képét is jelentősen 
javította. 
Kontrát Károly elmondta, hogy már 
országgyűlési képviselő programjában is 
elkötelezte magát a kis települések 
támogatására. Így külön öröm számára a 
kistelepüléseken megvalósuló fejlesztés. Mivel 
ő is ott született, jól tudja, hogy ott kel el 
legjobban a segítség, melyre, mint ez esetben is, 
mindenkor számíthat településünk. 
 

 

A LEGSZEBB MÁJUSI ÜNNEP 
 
Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, 
amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A 
különböző országokban más és más napokon 
ünneplik, Magyarországon május első 
vasárnapján.  
Sokunk számára a Karácsony és a Húsvét 
után az Anyák Napja a legszebb ünnep. 
Azoknak különösen, akik korán elveszítették 
az édesanyjukat. 
Az anyaság a legszebb feladat. 
Kívánom, hogy minél többen részesei 
legyenek ennek a szép feladatnak. 
 
                     Keller Vendel (polgármester) 

 



 
   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖSSZEFOGÁSSAL MINDEN 
KÖNNYEBB 

 
 

Április 30-án este, kicsik és 
nagyok gyűltek össze a falu 
májusfájának felállítására. 
Méretében csaknem rekord 
született. 
Elsőként az 5 évesek csapata 
próbálkozott, nekik még 
gyakorolni kell. Viszont a felnőtt 
erő és a tapasztalat győzött. A 
rendezvényt pörköltezés és 
borozgatás zárta. 
            

 

 
 

 

SZEMÉTSZEDÉS 
Az idén is csatlakoztunk a Te szedd! Országos 
szemétszedési akcióhoz. Pénteken délután 5 csapat indult 
útnak, hogy megtisztítsa az utak melletti területeket a 
Bicikli úton, az Öreghegyen, a Pécsely és Füred felé 
vezető úton. 
Idén is csak néhány zsák szemetet gyűjtöttünk, ami azt 
jelenti, hogy az aszófőiek vigyáznak környezetük 
tisztaságára.                                                      (a szerk.) 

 



 
A Képviselő – testület munkájáról 
 
- Aszófő Község Helyi Építési Szabályzata és Településrendezési Terve elavult, ezért indokolttá vált 

annak felülvizsgálata, így új rendezési terv elkészítéséről döntött a testület. 
Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a három részterület módosításával és Aszófő 
teljes területére vonatkozó HÉSZ felülvizsgálatával a badacsonytomaji Tájterv Műhely Kft – t bízta 
meg. A főépítészi feladatok elvégzésére Németh Ferenc tervező urat kérte fel. 
 

- 2016. évi önkormányzati közbeszerzési terv kapcsán a jegyző asszony elmondta, hogy jelenleg nincs 
olyan önkormányzati beruházás vagy terv, amely közbeszerzést igényelne, ezért a közbeszerzési terv 
jelenleg nemleges. Ha esetleg év közben valamilyen pályázat kapcsán közbeszerzési eljárást kell 
lebonyolítani, akkor lehetőség van arra, hogy ezt módosítsa a Képviselő-testület. 

 
- Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a Magyarország 2016. évi központi 

költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 1. pontja szerint „Lakossági víz és 
csatornaszolgáltatás támogatására” címen pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. 

 
- A DRV Zrt. által készített vagyonértékelésről: 

Mivel a DRV Zrt. által megállapított Aszófő Község közművagyonának értékének alátámasztásában 
bizonytalan pontokat lát a Képviselő – testület, a napirendi pont megtárgyalását a kérdés megvizsgálása 
után kívánja újra tárgyalni. 
 

- Elfogadta a testület az új Szervezési és Működési Szabályzatát és megválasztásra került a 
vagyonnyilatkozat bizottság külsős tagja Kovács András személyében. 

 
- Aszófő, Örvényes és Balatonudvari a fizikoterápiás feladatokat Balatonakali gesztorságával látja el. 

Balatonakaliban van egy szakképzett hölgy, aki fogadja a településekről fizikoterápiára szoruló 
betegeket. Az önkormányzatok 2008-ban megállapodást kötöttek a fizikoterápiás ellátás támogatására, 
melyet utoljára 2013-ban fizettek ki a megállapodást aláíró önkormányzatok, így Aszófő Község 
Önkormányzata is. A megállapodás tartalmazza, hogy az önkormányzatok a költségeket milyen 
arányban vállalják. Az elmúlt két évben Aszófő sem fizette a rá eső részét, így most ezt a két évet kell 
visszamenőleg rendeznie. Aszófő község 140.592,- Forint/év hozzájárulást vállalt, ezért most 
Balatonakali Önkormányzat azt kéri, hogy a 2014 és 2015-ös évet utólag fizesse ki az önkormányzat. 

 
 
- Aszófő Község Szociális és Kulturális Céljait Szolgáló Alapítvány  alapító okiratának módosításával a 

Kuratórium személyi összetétele is megújult. 
Az új tagok: Markó Beáta (elnök), Andorfer Katalin, Patakyné Lesznik Angéla 
Munkájukat jelenleg a Képviselő-testületből Turai Péter és Mógor Judit segíti. 
 

- Elfogadta a Képviselő-testület a Dallamvilág Gyermek Musical Egyesület 2015. évi beszámolóját és a 
2016. évi támogatásukról is döntött. 

 
- A Hivatalban található gépek és a weboldal karbantartásáról továbbra is a Bakony Informatikai Bt 

gondoskodik. 
 

 
További részletek Aszófő község honlapján találhatóak. 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impresszum 
Aszófő Község Önkormányzatának közéleti havilapja 

Szerkesztés: Nagy Károlyné, Mógor Judit 
A kéziratot áttekintette: Markó Beáta 

KÖZÉRDEKŰ 
ADATOK 
Orvosi Rendelés:  
H és P: 8:00 – 9:00 
SZ: 15:00 – 16:00 
Könyvtári nyitva 
tartás: 
Naponta  
8:00 – 14:00 
Szombaton:  
14:00 – 16:00 
Bolt nyitva tartás: 
H-P:  
De. : 6:30 - 17:30  
Szombat:  
7:00 - 14:00  
Vasárnap:  
7:00 – 12:00 
Miserend: 
Vasárnap: 11:30 
Hegyközségi 
fogadóóra: 
Balatonfüreden 
8:00 – 14:00 
Körzeti megbízott: 
Hetesi András 
Telefonszáma:  
06 30 945 4660 
Szociális ügyek: 
Mészáros Zsuzsa – 
családgondozó 
Minden második 
hétfő 8:00-10:00 
óráig 
Szemétszállítás
pénteken 
 

 

SZELEKTÍV  
HULLADÉK GYŰJTŐK 

 
Ebben a hónapban kerül 

kiosztásra a lakossági szelektív 
gyűjtő edény. 

Jövő hónaptól szállítják el. 
A szállítás időpontjáról és 

egyebekről később értesítjük a 
tisztelt lakosságot. 

 
                                 (a szerk.) 

MEGHÍVÓ 
„Minden közösségnek vannak értékei” 

ÉRTÉKNAPOK VESZPRÉM MEGYÉBEN 
ASZÓFŐ 
Kultúrház 

2016. május 19. (csütörtök) 17.00 óra 
 

Az értéktár mozgalom Veszprém megyében – 
Mihalcsik Márta módszertani referens (Nemzeti 

Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodája) 
A Pannon Ifjúsági Értékőr Program – Bazsó Gabriella 
(Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért Egyesület, 

Taliándörögd) 
Helyi értékek Aszófőn – Dékány Erzsébet, a Helyi Értéktár 

Bizottság elnöke 
 

Közreműködnek: Nagy Natália, Simai Zsófia, 

Sümegi Máté, Szabó Petra, Szabó Zsófia, 

Varga Anna 
A program ideje alatt megtekinthető az Aszófő 

értékeiből rendezett kiállítás. 
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 


