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Márton napi jótékonysági bált szervezett
Aszófő Község Szociális és Kulturális
Alapítványa immáron második alkalommal.
Megható az a segítőkészség, amely minden
évben megtölti a Kultúrház nagytermét az
advent előtti utolsó nagy rendezvényen. A bál
résztvevői egy vidám népi történet
megtekintése és egy finom libavacsora után
kóstolhattak meg néhányat az idei helyben
termett újborokból. Ezek természetesen
felajánlásból érkeztek a gazdáktól. (Ticz
Ferenc, Tóth Lajos, Egri Ernő, Keller János)
A jó hangulatról Szalay Zsolt zenéje
gondoskodott.
A befolyt adományokból az alapítvány
továbbra is szeretne segíteni Schenk
Andrisnak, aki már sikeresen leérettségizett,
és már grafikusi tanulmányait folytatja. Cél
továbbá, hogy végre elkészüljön néhány
kültéri felnőtt sportszer.
Hogy jó helyre érkezik a támogatás és Andris
jó úton jár, az abból is kiderült, hogy már saját
tervezésű köszönő oklevelet készített a
rendezvényt támogató boros gazdák számára.
(a szerk.)
Állami, egyházi pályázat útján,
közel nyolcmilliós beruházásból
került felújításra az aszófői Szent
László templom.
A megáldó ceremónián Kontrát
Károly a település országgyűlési
képviselője köszönte meg az
1834-ben, klasszicista stílusban
épült, mára új pompájában
ragyogó
templom
felújítási
beruházásában
segítőknek,
kivitelezőknek a munkáját. A
szentmise
után
a
helyi
Kultúrházban kis agapén látták
vendégül a híveket az egyház
vezetői.

Októberi kirándulás a Parlamentben

VILÁGJÁRÓK ASZÓFŐN
Az egész estet betöltő rendezvényen 15 ország képviselte
magát. Volt, aki filmet készített volt, aki képes prezentációt
mutatott be és maga is beszámolt az országhoz köthető
élményeiről. Ritkaság, hogy az Örmény Nemzetiségi
Önkormányzat is megtisztelte rendezvényt és mi
több, Akopján Nikogosz elnök fővédnökséget is vállalt. Az
Örményországból érkezett önkéntesek egy évig segítik az
önkormányzat munkáját. Maguk is elhozták a saját
kultúrájukból az ízelítőt, jellegzetes süteményeiket a
marlenkát
is.
Irán
képviseletében
Mahsa
Moatazedian asszony és kislánya, Alipour Aysza mutatta be a
perzsa világ csodáit, sőt a kislány gyönyörű népi ruhájában is
megjelenve egy csodálatos iráni népdallal lepte meg a
közönséget, ezzel mutatkozott be először a nyilvánosságnak.
A férj a füredi Szívkórházban dolgozik főorvosként, a család
Aszófőn él. A bemutatkozások utáni kóstoló során
megízlelhette a közönség a bemutatkozó országok ízeit. Így
az örmény marlenka és Ararat konyakot, erdélyi mamaligát és
padlizsánkrémet, az olasz pizzacsigát, a görögsalátát, a perzsa
konyhából a kalam polo, adasz polo, dolme barge angori,
pankake étkeket, francia konyhából a kis lorraine, gateau
breton, quiche, financier, a horvátok ízeit a cevapchichi és
ayvar képviselte. Gyermekfoglalkoztató és egy ország
ismereti vetélkedő zárta a nagyszabású programot, amelyen 4
csapat versengett a nemzetközi ajándékokért
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak az
aszófőieknek, akik bemutattak egy-egy országot:
Fodorné Jobbágy Éva (Örményország), Tóth Lajosné
(Erdély), Fodor Erika, Paul Denoyelle (Franciaország), Mahsa
Moatazedian (Irán), Ormos-SzékelySzilvia (Olaszország),
Nagy Natália (Hawaii).
(a szerk.)

Változatlanul hagyta a Képviselő testület az előző évi adó mértékeket.
-

ÉPÍTMÉNYADÓ
1. §
a) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
b) Adóköteles a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 11/A §-ában meghatározott
reklámhordozó. Az adó alanya a Htv. 12/A §-ában meghatározott tulajdonos. Az adó alapja a Htv. 15/A §ában meghatározott felület.”

-

-

-

2.§
(1) Lakóház, családi ház esetében: 450 Ft/m2
(2) Külterületi ingatlanok esetében az ingatlan-nyilvántartásban gazdasági épületként
bejegyzett építmények, valamint egyéb nem lakás céljára szolgáló épületek
esetében: 450 Ft/m2
(3) Az üdülésre, pihenésre alkalmas építmények esetében, amelyek nem minősülnek
lakásnak: 600 Ft/m2
(4) Vendéglátó ipari és kereskedelmi üzletek, panziók, kempingek, irodák, műhelyek
magántulajdonban levő garázsok, raktárak, pincék, az ingatlannyilvántartásban gazdasági épületként bejegyzett építmények, valamint egyéb
nem lakás céljára szolgáló épületek évi adója: 450 Ft/m2
(5) Az adó éves mértéke reklámhordozó esetén: 0 Ft/m2.

és

a

nem

3.§
Mentes az adó alól:
a) a magánszemély tulajdonában levő, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52.§ 8. pontja szerint
lakásnak minősülő és életvitelszerűen akként használt építmény, kivéve a vállalkozási tevékenységre használt
építményt
b) külterületi ingatlanok esetében a magánszemélyek tulajdonában lévő egyéb nem lakás céljára szolgáló
építményből a pince, présház, ha a tulajdonos(ok) legalább 1500 m2 művelt szőlő, vagy gyümölcsös területtel
rendelkezik(nek), kivéve a vállalkozási tevékenységre használt építményt. Az adómentesség csak egy
ingatlanra érvényesíthető.

4.§

TELEKADÓ
(1) Az adó alapja: a telek m -ben számított hasznos alapterülete.
2

(2) Az adó mértéke: 50 Ft/m2
5.§ Mentes a telekadó alól:
a) A beépített belterületi telek alapterületére tekintet nélkül, kivéve a vállalkozási tevékenységre használt
telek.
b) Az a telek, amely a helyi rendezési terv és építési szabályzat szerinti beépíthető teleknagyságot nem éri el,
kivéve a vállalkozási tevékenységre használt telek, és
c) Az a magánszemély tulajdonában levő telek, melyre lakóház építésére jogerős engedélyt adtak ki, az első
engedély kiadását követő 4 évig, kivéve a vállalkozási tevékenységre használt telek.
IDEGENFORGALMI ADÓ

a) Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma:
b) Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként: 250 Ft/fő/éj
HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
(1) Az állandó jellegű iparűzési adó mértéke az adóalap 1,6 %-a
(2) Az ideiglenes jelleggel végzett építőipari tevékenység esetén az adó mértéke:
500,- Ft/naptári nap
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
Aszófő Község Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. évben is van lehetőség
SZOCIÁLIS TŰZIFA IGÉNYLÉSÉRE.
Igényüket 2018. december 15. napjáig személyesen, ügyfélfogadási időben lehet benyújtani
az Aszófő Közös Önkormányzati Kirendeltségnél.
A kérelmeket az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani.
Önkormányzat

KÖZMEGHALLGATÁS ASZÓFŐN
Tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt
2018. december 3-án (hétfő) 17:00 órakor
az aszófői Kultúrházban (Aszófő, Árpád u. 8) megtartandó közmeghallgatásra.
A kiküldött tájékoztatás kibővült a következőkkel:
1. Balatonfüredi Rendőrkapitányság közbiztonsági tájékoztatója
Előadó: Balatonfüred Rendőrkapitányság
2. Tihany Bencés Apátság képviselőjének beszámolója
Előadó: Tihany Bencés Apátság
3. Aszófői Nyugdíjas Klub 2018. évi tevékenysége
Előadó: Fodor Erika elnök
4. Beszámoló a Szociális és Kulturális Alapítvány
tevékenységéről
Előadó: Markó Beáta kuratóriumi elnök
5. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Keller Vendel polgármester
6. Lakossági hozzászólások
Keller Vendel polgármester

Aszófő Község Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt és kedves
Családját
ASZÓFŐ FÉNYEINEK ÉS
ADVENT ELSŐ
GYERTYÁJÁNAK
MEGGYÚJTÁSÁRA
2018. december 2-án vasárnap
17:00 órakor
a Dísztérre, majd a régi Hivatal
előtti térre

MINDENKI KARÁCSONYA
2018. december 22. szombat
Aszófő Kultúrház
Programok:
12:30 III. Adventi Ki mit tud az
esélyegyenlőség jegyében,
„Az én karácsonyi süteményem” verseny
17:00 Scheer Lívia ünnepi műsora
17:30 Gyertyagyújtás és díjkiosztó
Mindenkit szeretettel várunk!
FELHÍVÁS
Az idén is várjuk a finomabbnál finomabb
süteményeket „AZ ÉN KARÁCSONYI
SÜTEMÉNYEM” versenyre, melynek
időpontja 2018. december 22. szombat.
A már jól ismert kategóriákkal lehet
nevezni, akár többféle édességgel is.
A kész remekműveket 16:00 óráig
hozhatjátok a Kultúrházba!
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KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK
Orvosi rendelés:
H és P: 8:00 – 9:00
SZ: 15:00 – 16:00
Körzeti védőnő:
Pradaricsné Kántás
Mária
Telefonszáma:
06/30 561 5503
Könyvtári
nyitvatartás:
Naponta
8:00 – 14:00
Szombaton:
14:00 – 16:00
Hegyközségi
fogadóóra:
Közösségi Ház
Balatonfüreden
Telefonszám:
87/ 789 801
Körzeti megbízott:
Hetesi András
Telefonszáma:
06/ 30 945 4660
Szociális ügyek:
Budai Kinga –
családsegítő
Minden páros
héten, csütörtökön
11:00-12:00 óráig
87/580-612
20/382-1141

Szemétszállítás
csütörtökön!
Az Önkormányzat
értékesíteni kívánja
a tulajdonában lévő
aszófői 058/15
hrsz-ú 8682 m2
területű chardonnay
szőlő területét.
Érdeklődni
személyesen a
Hivatalban, illetve a
06-87/445-081
telefonszámon
lehet.

