
 

     

 

 

 

 

   
 
 
 
Szám: 01/438-  / 2020. 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

 

Készült:  A Képviselő-testület  2020. július 13-i rendes ülésére 

 

Tárgy:  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a 

veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről (határozatok, 

rendeletek) és tájékoztatás a két ülés közti eseményekről 

 

Előterjesztő: Keller Vendel polgármester 

 

Ellenjegyezte:  Dr. Percze Tünde jegyző 

Melléklet: határozatok nyilvántartása 

 

Előterjesztést készítette: Tabi Tímea kirendeltség vezető 

  

Tárgyalás:                    nyilvános ülés                                                        X   

 

                                      zárt ülés                                                                   

 

 

Elfogadás:                     egyszerű többség                                                  X      

 

                                      minősített többség                                                       

 

 
 

 

ASZÓFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 

8241 Aszófő, Árpád u. 2.                            Tel / fax: 87/445-081 
e-mail: aszofo@aszofo.hu 

Hivatali kapu (KRID) azonosító: 401035915 

mailto:aszofo@aszofo.hu


Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A kormány 2020. március 11-én rendelte el a veszélyhelyzetet, mely különleges jogi helyzet, 

felhatalmazás június 18-án csütörtök éjfélkor megszüntetésre került. 

A veszélyhelyzet ideje alatt az élet nem állt meg, a képviselő-testület feladat-hatáskörében 

döntéseket kellett hozni. 

 

A veszélyhelyzetben 23 db polgármesteri határozat és 2 db önkormányzati rendelet született, 

melyeket a honlapon folyamatosan közzétettük. 

 

A polgármesteri határozatok, elfogadott rendeletekről az alábbiakban részletes tájékoztatást 

adunk:   

 

 

1. Veszélyhelyzet alatt meghozott  határozatok és azok végrehajtása – 

lásd.  1. számú mellékletben. 

 
 

 
2. A veszélyhelyzet alatt hozott rendeletek:  
 

 2/2020.(V.28.) önkormányzati rendelet: Aszófő Község Önkormányzatának 
2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.8.) számú önkormányzati rendelt 
módosításáról – a szükséges előirányzat rendezések miatt kellett elfogadni. 

 3/2020.(VI.2.) önkormányzati rendelet: az önkormányzat 2019. évi 
költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról – törvényi kötelezettség az elfogadása 

 
3. Pályázatok alakulása: 
 
Magyar Falu Program 2019: traktor pályázat elszámolása megtörtént. 
 
Magyar Falu Program 2020: új pályázatokat adtunk be közösségi tér ki/átalakítására 

- kulturális intézmény energetikai korszerűsítése 
- Játszótér pályázat 
- eszközbeszerzés közterület karbantartására 

 
Belügyminisztérium által meghirdetett pályázat: belterületi utak, járdák hidak felújítása 
Petőfi S. u. „poros út”felújítása  
 
Wifi4EU pályázat: Aszófő településre Wifi hálózat 
 
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat  
 
4. Egyéb ügyek és intézkedések: 
 

- 1/2020.(III.23.) határozata: hozzájárulás térítési díjak megállapításához 
- 2/2020.(III.23.) határozata: hozzájárulás térítési díjak megállapításához 
- 3/2020.(IV.01.) határozata: ügyfélfogadás szüneteltetésének elrendelése 
- 4/2020.(IV.01.) határozata: rendezvénytartási tilalom 



- 5/2020.(IV.01.) határozata: játszóterek használatának megtiltása 
- 6/2020. (IV.07.) határozata: Aszófő 38 hrsz-ú Tihanyi u. 17. ingyenes tulajdonba 

adása 
- Veszprém Megyei Kormányhivatali tájékoztatás alapján innen a testületi 

határozatok számozása folytatólagos a Képviselő-testület által hozott utolsó 
határozat után.  

- 37/2020.(IV.08.) határozata: Köztisztviselői etikai kódex elfogadás 
- 38/2020.(IV.15.) határozata: Polgármesteri tiszteletdíj folyósításának 

szüneteltetése 
- 39/2020.(IV.21.) határozata: Aszófő Község Önkormányzat gazdasági programja 
- 40/2020.(IV.27.) határozata: MFP-OJF/2020.pályázat 
- 41/2020.(IV.27.) határozata: MFP-KTF/2020. pályázat 
- 42/2020.(V.11.) határozata: Évi és Szinya Bt. szerződés 
- 43/2020.(V.11.) határozata: Aszófő Község Önkormányzat 2019. évi beszámolója 

„A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” valamint „Beszámoló a 

Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ Család-és Gyermekjóléti 

Szolgálatának 2019. évben Aszófő község tekintetében kifejtett szakmai 

tevékenységéről” 
- 44/2020.(V.12.) határozat: Alpolgármesteri tiszteletdíj folyósításának 

szüneteltetése 
- 45/2020.(V.22.) határozata: Aszófő 29/1 hrsz-ú ingatlan részből 19 m2.-re 

vagyonátadás miatti vételi ajánlat 
- 46/2020.(V.27.) határozata: Rendőrség beszámolója a közbiztonság helyzetéről 
- 47/2020.(VI.04.) határozata: Aszófői vasútállomás felvételi épületének védelem 

alá helyezése 
- 48/2020.(VI.05.) határozata: Tihanyi Közös Önkormányzati hivatal 2019. évi 

költségvetésének elfogadása 
- 49/2020.(VI.05.) határozata: MFP-KKE/2020. pályázat 
- 50/2020.(VI.12.) határozata: települési támogatás 
- 51/2020.(VI.12.) határozata: 2020. lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás 

támogatási ügye 
- 52/2020.(VI.12.) határozata: útfelújítás tervezés 
- 53/2020.(VI.15.) határozata: Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása 
- 54/2020.(VI.16.) határozata: belterületi utak, hidak, járdák felújítása pályázat 
  

Aszófő, 2020. július 7. 
 
 

 

 

Határozati javaslat 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

  

…/2020.(VII…….) számú határozat 

 
Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a veszélyhelyzetben hozott 



polgármesteri döntésekről és a két ülés közti eseményekről szóló beszámolót és azt 

elfogadja. 

Kinyilvánítja, hogy a veszélyhelyzetben a képviselő-testület helyett és nevében a 

polgármester által hozott, előterjesztésben szereplő 23 db határozatot és elfogadott 2 db 

önkormányzati rendelet tartalmát megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette. 

 

1./ A testület kéri a jegyzőt, hogy a határozat közzétételéről gondoskodjék. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:      jegyző 

 

 

                                                                                                          Keller Vendel 

         polgármester 

Az előterjesztés törvényes! 

 

  Dr. Percze Tünde 

         jegyző 

 

 

 
 

 
 


