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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A vegyes ügyek keretében az alábbi ügyekben szükséges döntéseket hozni:  

 

A/ Beszámoló a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról 

Tisztelt Képviselő-testület a Tihanyi Közös Önkormányzati hivatal elkészítette a 2018. évre 

vonatkozó beszámolóját, amely a közös hivatalokra vonatkozó adatokat tartalmazza. A beszámoló 

egyrészt a hivatalokban 2018. évben elvégzett munkákról ad tájékoztatást, másrészt a Képviselő-

testület meg tudja fogalmazni a munkákkal kapcsolatosan a javaslatait és észrevételeit. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót az alábbi határozati javaslat alapján 

fogadja el: 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

/2019. (….) határozata 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 

évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. a beszámoló kapcsán az alábbi javaslatokat 

teszi:…………………………………………………………………………………………………… 

Határidő: azonnal 

Felelős: Németh Tünde jegyző 

B/  Rendezvénysátor ügye 

A Pécsely Község Önkormányzat, Balatonszőlős Község Önkormányzat, Tótvázsony Község 

Önkormányzat és Aszófő Község Önkormányzat tulajdonában lévő mobil sátor használatának, 

bérbeadásának korlátozása indokolt a már tapasztalt problémák miatt. A sátor vásárlásának 

elsődleges célja a tulajdonosok igényeinek kielégítése (rendezvények, falunapok, stb.). 

A sátor bérbe adása kifejezetten nem kedvez a sátor élettartamának, hiszen a legutóbbi javítások 

költsége is egy Önkormányzatra levetítve 180.340.- Ft, összesen 721.360.- Ft volt.  

Tisztázandó egy esetleges bérbeadás alkalmával, hogy pl. rongálás esetén ki fizeti a javítási 

költségeket, baleset esetén szintén számos kérdés merül fel, ki állítja fel szakszerűen a sátrat.  

Balatonszőlős Önkormányzat határozata már meghozta a szükséges határozatot, amely alapján az 

alábbi határozati javaslatot teszem: 

HATÁROZATI JAVASLAT:  

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

/2019. (….) határozata 

 



1. Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendezvénysátor ponyvájának javítási 

költségéhez bruttó 180.340.- Ft összegben hozzájárul, mely összeg a 2019. évi költségvetés tartalék 

kiadási soron rendelkezésre áll.   

 

2. Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a mobil sátor résztulajdonosa, kizárólag 

a tulajdonos önkormányzatok közigazgatási területén történő felhasználásra járul hozzá 3. fél 

számára való bérbeadás tekintetében. Ez esetben is megkövetelve az átadás-átvételi eljárás nyomon 

követhető dokumentálását. Egyéb bérbeadás kizárólag eseti jelleggel és a tulajdonos 

önkormányzatok külön engedélyével történhet. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 C/ Aszófő Község Szociális és Kulturális Céljait Szolgáló Alapítvány kérelme: 

Aszófő Község Szociális és Kulturális Céljait Szolgáló Alapítvány kuratórium elnöke Markó Bea 

kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez.  

Támogatást szeretne kérni, az alapítvány egy alkalmazottja Nagy Károlyné Németh Annamária 

foglalkoztatási támogatásához 1.000.100,- összeget, valamint a „Kövesd a hangot” július 21-én 

megrendezésre kerülő programjához 220.000,- forint összegben.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Alapítvány kérést megtárgyalni szíveskedjen. 

1. HATÁROZATI JAVASLAT 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…/2019. (…..) határozata 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszófő Szociális és Kulturális Céljait 

Szolgáló Alapítvány részére a Kövesd a hangot rendezvényre 220.000,- Forint támogatást nyújt a 

2019. évi költségvetés terhére. Az Alapítvány a támogatás összegével 2019. december 31-ig köteles 

elszámolni az Önkormányzat felé. A Képviselő-testület felhatalmazza Keller Vendel polgármestert 

a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

2. HATÁROZATI JAVASLAT 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…/2019. (…..) határozata 



Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszófő Szociális és Kulturális Céljait 

Szolgáló Alapítvány részére a Nagy Károlyné Németh Annamária foglalkoztatási költségeihez 

1.000.100,- Forint támogatást nyújt a 2019. évi költségvetés terhére. Az Alapítvány a támogatás 

összegével 2019. december 31-ig köteles elszámolni az Önkormányzat felé. A Képviselő-testület 

felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

D/ Fodor Erika kérelme 

 

 

Varró Krisztina nevében fordul Önkormányzatunkhoz. Vox Harmónia nevű énekkaruk már nem a 

tihanyi apátság keretén belül működik, így próbatermük nincs. Szeretnék a kultúrház nagytermét elkérni 

csütörtök esténként 19:00 – 21:00-ig. A nyári időszakban csak egy-két alkalommal, szeptembertől pedig 

heti rendszerességgel. 

A használat fejében ünnepek idején énekelnének a falu közösségének. 

HATÁROZATI JAVASLAT:  

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…./2019. (…) határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vox Harmonia megnevezésű énekkar 

kérelmét megtárgyalta, a kérelmében szereplően a Kultúrház nagytermét próbái lebonyolítására 

rendelkezésre bocsátja/nem bocsátja rendelkezésre. A terem használatára megállapodást köt. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

E/ Tájékoztatás 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Magyar Falu Programban meghirdetett A 

nemzeti és helyi identitástudat erősítése című pályázat elbírálása megtörtént. Gyopáros Alpár 

kormánybiztos úr levélben tájékoztatta az Önkormányzatot, a pályázat megfelelt a pályázati 

kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontnak. Azonban a rendelkezésre álló forrás 

kimerült, ezért a pályázatunk tartaléklistára került. Amennyiben forrás szabadulna fel, tájékoztatnak 

a pályázat támogathatóságáról vagy a tartaléklista megszűnéséről. 

 

Örömmel értesítem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Magyar Faluprogramban az 

Önkormányzat Orvosi rendelő felújítására pályázott és nyert. 

  



Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az  

Aszófő 169/7-hrsz-ú ingatlan értékbecslése megtörtént. Az értékmeghatározás során Vörös Lajos 

ingatlan vagyon értékelő figyelembe vette az EVS 2016-ban a TEgOVA-ban és a 25/1997 (VII.1.) 

PM rendeletében foglaltakat, valamint a szabályozási Terv vonatkozó előírásait. Az Aszófő, 169/7 

hrsz-ú ingatlan piaci forgalmi értékére nettó 14.000.000,- Ft.-ot állapított meg. 

Várom a javaslatokat a T. Képviselő-testülettől, hogy az ingatlant milyen módon kívánja, illetve 

szeretné-e a továbbiakban hasznosítani. 

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az  

Aszófő 058-as helyrajzi számmal jelölt területek vadkerítés építéséhez tartozó előzetes kalkuláció 

Kecze Zoltán által megtörtént. 

A vadkerítés kalkulált összköltsége bruttó 3.911.600.- Ft. 

A fent nevezett vadkerítés által határolt területeknek több tulajdonosa van. Kecze Zoltán borász kéri 

az Önkormányzat segítségét abban, hogy a területeket körbe lehessen vadkerítéssel keríteni. 

2019. július 12. 

 

Keller Vendel s.k 

polgármester 

 

 


