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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A vegyes ügyek keretében az alábbi ügyekben szükséges döntéseket hozni:  

 

A/   A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak tervezete 

Az elmúlt évben 2018. november 12-i ülésen, már meghozta ebben a tárgyban a szükséges 

határozatot (60/2018.(XI.12.) határozatot) a képviselő-testület. A megyeszékhely szerinti 

járási hivatalok minden települést 2019. január 15. napjáig tájékoztatják arról, hogy a 

település számára melyik körzetek lettek kijelölve. Az önkormányzatnak február 15. napjáig a 

megyeszékhely szerinti járási hivatalt kell tájékoztatni arról, hogy a kijelölt körzettel egyetért-

e? Aszófő település számára idén is a Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola, 

valamint a Balatonfüredi Eötvös Lóránd Általános Iskola lett kijelölve.  

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását terjesztem Tisztelt Képviselők elé:  

HATÁROZATI JAVASLAT:  

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…./2019. (01.31.) határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében meghatározott kötelező felvételt biztosító iskolák 

felvételi körzetének meghatározásához, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) 

bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva véleményt nyilvánít a Balatonfüredi járás 

területén Aszófő település teljes közigazgatási területére vonatkozóan kötelező felvételt 

biztosító iskoláról: 

Javasolja a 037002 Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola 8230 Balatonfüred, Nádor 

u. 17., valamint a 037003 Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola 8230 Balatonfüred, 

Noszlopy Gáspár u. 2. intézmények meghatározását, az előterjesztett Kormányhivatali 

tervezetnek megfelelően. A jegyző nyilvántartásában nem szerepel, a településen lakóhellyel, 

ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó 

gyermek. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Vezetőjét értesítse.  

Határidő: 2019. február 15.  

Felelős: polgármester 

  

 B/ Aszófő, 064/2 hrsz-ú út ügye 

Az Aszófő 064/2 hrsz-ú saját használatú út ügye 2016-ban indult, a 47/2016.(VII.07.) 

határozattal, amelyben az Önkormányzat kísérletet tett arra, hogy a Magyar Állam 

tulajdonában, de MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő út tulajdonviszonyait rendezze. Sajnos a 

MÁV zrt.-vel hosszas levelezés ellenére sem sikerült megállapodásra jutnunk, hogy az 

Önkormányzat tulajdonba tudja átvenni az utat. A MÁV Zrt. nevében Tóth Tibor területi 



vagyongazdálkodási vezetőtől kaptunk egy levelet, amelyben egy javaslattal élnek az 

Önkormányzatunk felé:  

Tárgyi „ingatlan forgalomképtelen, ezért nem elidegeníthető. 

Megoldási lehetőségként felajánljuk, hogy a MÁV Zrt.  kezdeményezni fogja a jelenlegi kivett, 

saját használatú út megnevezésű ingatlan kivett, közforgalom elől el nem zárt magánúttá 

történő átminősítését, továbbá javasoljuk az Aszófő 064/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 

üzemeltetői megállapodás megkötését a MÁV Zrt. és az Önkormányzat között.  

Egyetértésük esetén az üzemeltetői szerződés előkészítését és megkötését kezdeményezzük az 

illetékes Pályavasúti területi igazgatóságnál, illetve megtesszük a szükséges lépéseket az 

ingatlan közforgalom elől el nem zárt magánúttá történő átminősítése érdekében.” 

 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a MÁV Zrt. javaslatát tárgyalja meg. 

HATÁROZATI JAVASLAT:  

 Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019. (I.31.) határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonában, valamint a 

MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő Aszófő 064/2 hrsz-ú ingatlan közforgalom elől el nem zárt 

magánúttá történő átminősítésével egyetért/nem ért egyet. Az út üzemeltetésére a Magyar 

Államvasutak Zrt.-vel üzemeltetési szerződést megköti/nem köti meg. 

Felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.  

Határidő: folyamatos  

Felelős: polgármester  

C/ Idén 2019. február 23.-án lesz az Idősek napja rendezvény: 

Az ételt a tavalyihoz hasonló módon szeretnénk megrendelni. Az ajándékokat nem 

hagyományos módon, vásárlási utalványban szeretném, ha meghatároznánk. Minden 

meghívott részére 2.000,- os utalvány átadása történne meg.  Az étel elkészítésére kértünk 

árajánlatot a………………….. A várható összeg körülbelül …………..Forint.  

HATÁROZATI JAVASLAT:  

 Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019. (I.31.) határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. február 23.-án megtartandó, idősek 

napi rendezvényre ………Forintot biztosít, a 2019. évi költségvetés terhére.  

Felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: folyamatos  



Felelős: polgármester  

 

 

D/ 2019. évi rendezvényekre költségek 

 

A 2019. évi farsang, Mozdulj Aszófő, Halloween, Mikulás és Mindenki karácsonya 

rendezvényre az összes költség: 192.500,- Forint összeg lesz előzetes kalkuláció alapján. 

Részletes kalkuláció mellékletben van.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a rendezvényekre szánt költségeket tárgyalja meg.  

HATÁROZATI JAVASLAT:  

 Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019. (I.31.) határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évben megtartandó 

rendezvényekre (Farsang, Mozdulj Aszófő, Halloween, Mikulás, Mindenki karácsonya)  

192.500,- Forintot biztosít, a 2019. évi költségvetés terhére.  

Felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester  

 

 

 

E/ 2019. évi könyvtári és közművelődési normatíva felhasználása 

 

A tavalyi évhez hasonlóan idei évben is kap az Önkormányzat közművelődési normatívát, 

1.800.000,- Forint összegben. Melyből kötelezően 900.000,- Forint összeget közművelődésre, 

a másik 900.000,- Forint összeget pedig könyvtárra szükséges felhasználni. 

A közművelődésre szánt 900.000,- Forint összegből, 400.000,- Forint sörpadok beszerzésére, 

a többi pedig, Mozdulj Aszófő plakett, kézműves foglalkozások, játszóházak, és a mikulás 

rendezvény koncertjére használnánk fel, a könyvtári összeget többek között állomány 

gyarapításra, programokra, táborokra. (mellékletben a részletesebb felhasználás) 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg a könyvtári normatíva felhasználását. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT:  

 Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019. (I.31.) határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi könyvtári és közművelődési 

normatíváról, 1.800.000,- Forint összeg felhasználásáról döntött. Az összegből 900.000,- 

Forintot közművelődésre, 900.000,- Forintot könyvtár részére biztosítja.  



Felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester  

F/ Aszófői nyugdíjas klub kérelme 

 

Fodor Erika a nyugdíjas klub elnöke összeállította az idei, 2019. évi programot, melyet kér, 

hogy az Önkormányzat támogassa. 

A 2019. évre általuk felhasználni kívánt havi lebontásban kért teljes összeg 265.000,- Forint. 

(a táblázat mellékletben) 

HATÁROZATI JAVASLAT:  

 Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019. (I.31.) határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszófői nyugdíjas klub kérelmét 

megtárgyalta. Az önkormányzat 2019. évben…………,- Forint támogatást biztosít a klub 

részére, a 2019. évi költségvetés terhére.  Felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester  

 

G/ Kültéri fittneszgép és ping-pong asztal beszerzése 

 

Ajánlatot kértünk kültéri fittneszgép (evezőgép) beszerzésére, és kültéri ping-pong asztal 

beszerzésére is. A kültéri fittneszgép bruttó 199.415,- Forint összeg, a ping-pong asztal 

166.247,- Forint összegű lesz.  

HATÁROZATI JAVASLAT:  

 Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019. (I.31.) határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete kültéri fittneszgép és ping-pong asztal 

beszerzését határozta el. A fittneszgép 199.415,- Forint, a ping-pong asztal 166.247,- Forint 

összeg, melyet az önkormányzat 2019. évi költségvetés terhére biztosít.  Felhatalmazza Keller 

Vendel polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester  

 

H/ Téli rezsicsökkentés  

 

A Kormány 1602/2018.(XI.27. Korm.határozata alapján a téli rezsicsökkentésben korábban 

nem részesült, vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások 

részére egyszeri támogatást nyújt, amely háztartásonként 12.000,- Forint. 

 



A támogatásként kapott tűzifát vagy brikettet az arra kijelölt és az Önkormányzattal 

szerződést kötött Tüzépnél lehet átvenni a lakosságnak. Tehát nem az Önkormányzat szállítja 

ki a támogatást. Aszófőn csak tűzifát és brikettet kértek a lakosok. Kértünk három tűzéptől 

ajánlatot, melyek be is érkeztek: 

 

Piramis Tüzép (8242 Balatonakali, Üdülő u. 5.)  

ajánlata: -Bio Brikett 10kg/cs: (12.000,- ért 12 csomag jár) 

               -Cser tűzifa (konyhakész): 3.700,- Forint/q (12.000,- Forintért 3,24 q jár) 

Bakonyerdő Zrt. (8230 Balatonfüred, Táncsics u. 19.) 

ajánlata:   -Cser/tölgy konyhakész tűzifa (25 ill. 33 cm-es hosszban): 3200 Ft/q 

 - Cser/tölgy kugli (25 ill. 33 cm-es hosszban, 30-40 cm átmérő): 3100 Ft/q 

 - Bükk konyhakész tűzifa (25 ill. 33 cm-es hosszban): 3400 Ft/q 

 - Bükk kugli (25 ill. 33 cm-es hosszban, 30-40 cm átmérő): 3300 Ft/q 

 - Gyertyán konyhakész tűzifa (25 ill. 33 cm-es hosszban): 3400 Ft/q 

 - Gyertyán kugli (25 ill. 33 cm-es hosszban, 30-40 cm átmérő): 3300 Ft/q 

Füred-Tüzép (8230 Balatonfüred, Laki u. 3.)  

ajánlata:  -Fabrikett: 12.000,- Forint összegért, 13 db/10 kg-os csomagot, azaz 130 kg.-ot 

biztosítanak. 

               -Tűzifa nincs. 

 

Kérem a tisztelt testületet, hozzon döntést a szerződés megkötéséről. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT:  

 Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019. (I.31.) határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentésben korábban nem 

részesült háztartások támogatására, a Belügyminisztérium támogatói okiratában foglaltak 

alapján szerződést köt a tüzelőanyagot természetben biztosító gazdálkodó szervezettel (név, 

cím…….) a tüzelőanyag átvételéről. Felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére.  

Határidő: 2019. december 15. 

Felelős: polgármester  

 

 

 

 

Aszófő, 2018. január 15. 
 

Keller Vendel s.k 

polgármester 


