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ELŐTERJESZTÉS

Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. december 21-i rendes nyílt ülésére

Előterjesztő: Keller Vendel polgármester
Az előterjesztést készítette: Németh Tünde jegyző megbízásából
Tabi Tímea kirendeltségvezető

Tisztelt Képviselő-testület!
A napirendi pont kapcsán az alábbi előterjesztéseket teszem:
A/ 2019. évi szúnyoggyérítés
A Balatoni Szövetség a 2018. 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 2019. évre is.
Amennyiben az Önkormányzatnak a 2018. évi terület és a kezelések megoszlása megfelelő
volt és változtatási igényt nem jelez, akkor 2019. január hónapban megküldi a megállapodást.
HATÁROZATI JAVASLAT
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2018. (XII….) határozat
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi szezonális szúnyoggyérítést 25
ha területen kívánja megrendelni. A tervezett hozzájárulás mértéke 125.000,- Forint+ Áfa.
A képviselő-testület felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, a megállapodás aláírására.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: polgármester
B/ 2018. 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
….../2018. (XII…..) határozata
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2018. 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/ Helyi Esélyegyenlőségi Program
Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebtv.), a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól

és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI
rendelet rendelkezéseivel összhangban 2013-ban elkészítettük Aszófő község
Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját, mely 5 évre szól, a 2013-2018-es
időtartamra.
Képviselőtestületünk a 61/2013.(X.4.) határozatával fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi
Programunkat, majd két-két év elteltével a Programját áttekintette és határozatával azt
megerősítette, a HEP-et változatlan formában hatályban tartottuk.
A HEP-ünket 2013. októberében fogadtuk el, így az 5 év letelt.
A megújítás elősegítésére szeptember végén 3 hetes oktatásra került sor. Amíg az újat
elkészítjük, megvitatjuk és elfogadjuk szükséges lenne egy határozattal megerősíteni, hogy a
korábbiban foglaltakat a testület követendőnek tartja és magára vállalja. Ez uniós
pályázatokhoz alapvető követelmény lehet.
A fentiekre tekintettel javaslom a Képviselőtestületnek, hogy megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen!
HATÁROZATI JAVASLAT
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
….../2018. (XII…..) határozata
Aszófő község Önkormányzatának Képviselőtestülete Az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdés alapján
az Aszófő Önkormányzat által 2013. október 4-én elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi
Programjában foglaltakat az új HEP elfogadásáig fenntartja, azt alkalmazza. Felhatalmazza a
polgármestert a meghatározott nyilatkozat megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tisztelt Képviselők!
Kérem az előterjesztések megvitatását és a szükséges határozatok meghozatalát.
Tisztelettel:
Aszófő, 2018. december ….

Keller Vendel s.k.
polgármester

