
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.  március 22-én         

               18 óra 00  perckor tartott    nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak: Tósoki Imre  polgármester 

   Varró János   alpolgármester 

   Bakos Péter  képviselő 

   Horváth Béla  képviselő 

   Szabó Istvánné képviselő 

   Pálfi Zsolt  képviselő 

   Vámos Mária  képviselő 

 

Tanácskozási joggal Németh Tünde jegyző 

vesz részt:   Aradi István  alpolgármester 

    

Napirend:  

1. Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 

elfogadása 

Előadó: Tósoki Imre polgármester 

2. Az önkormányzat intézményeiben alkalmazott étkezési térítési díjakról, és az étkezési 

normák megállapításáról szóló 7/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelet módosítása  

Előadó: Tósoki Imre polgármester 

3. Vegyes ügyek  

- zárt ülés  

 Előadó: Tósoki Imre polgármester  

 
Tósoki Imre polgármester:  Köszönti a megjelenteket,    a   képviselő-testületi ülést  18 óra 00  

perckor  megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes.      Jegyzőkönyv 

hitelesítőnek felkéri  Szabó Istvánné és Bakos Péter képviselőket.  Ismerteti a napirendet, 

amellyel aki egyetért, igennel szavazzon.   

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal  

elfogadta  a napirendet. 
 

1. napirend: Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló  

      önkormányzati rendelet  elfogadása 

      Előadó: Tósoki Imre polgármester 

 

Tósoki Imre polgármester: Felkéri jegyző asszonyt a napirend előterjesztésére.  

 

Németh Tünde jegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a települési önkormányzatok 

a lakosság egészségügyi alapellátásáról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontja alapján kötelesek gondoskodni 

az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások biztosításáról. 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény meghatározza a települési 

önkormányzat feladatait az egészségügyi   alapellátás körében, valamint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének rendelet alkotási kötelezettségét az egészségügyi 

alapellátások körzeteinek kialakításáról.   
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A jogszabály értelmében „A települési önkormányzat képviselő-testülete – a Kormány által 

kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve –  rendeletben megállapítja 

és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit…A körzetek megállapítása és kialakítása 

során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is.” 

Mindezek értelmében elkészült Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 

rendelet tervezete, amelyet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részletesen megtárgyalt és 

elfogadásra javasol a Képviselő-testület felé. Kéri a Tisztelt Képviselőket, hogy a 

rendelettervezetet az előterjesztés szerint fogadja el.  

 

Tósoki Imre polgármester: Aki az elhangzott rendelettervezettel egyetért, igennel szavazzon.  

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

5/2018.(III.23.) önkormányzati rendeletét 

 

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 

 

2. napirend:  Az önkormányzat intézményeiben alkalmazott étkezési térítési 

  díjakról és az étkezési normák megállapításáról szóló  

                   7/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelet  módosítása 

            Előadó: Tósoki Imre polgármester 

 

Tósoki Imre polgármester: Felkéri jegyző asszonyt a  napirend előterjesztésére.  

 

Németh Tünde jegyző:  A Képviselő-testület minden évben március környékén – az 

élelmezésvezető javaslatának  és a Szociális Bizottság előzetes véleményének 

figyelembevételével - vizsgálja fel a hatályban lévő, étkezési térítési díjakról és az étkezési 

normák megállapításáról szóló hatályos rendeletét.  Mindezek alapján a tavalyi évhez képest a 

norma összege 340,- Ft-ról 360,- Ft-ra emelkedne, ezáltal egyes étkezési díjak is módosulnak, 

továbbá a szociális étkezők esetében a fizetendő térítési díjak szövegrész kikerül a rendeletből 

és egy későbbi időpontban a szociális rendeletbe épülne be. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

a rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testület felé. 

 

Tósoki Imre polgármester: Aki az elhangzott rendeletmódosító javaslattal egyetért, igennel 

szavazzon.  

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

62018.(III.23.) önkormányzati rendeletét 

 

Az önkormányzat intézményeiben alkalmazott étkezési térítési díjakról, és az étkezési normák 

megállapításáról szóló 7/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 
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3. napirend:  Vegyes ügyek 

Előadó: Tósoki Imre polgármester 

 

Tósoki Imre polgármester: Felkéri jegyző asszonyt a vegyes ügyek keretében tárgyalandó 

témák ismertetésére.  

 

Németh Tünde jegyző: A Képviselő-testület a 2018. március 1-én megtartott ülésén pályázatot 

írt ki az önkormányzat tulajdonában lévő Tihany, Csokonai u. 2. szám alatti tetőtéri lakás 

határozott időtartamú bérbeadására. A pályázati felhívásban megadott határidőn belül 2 db 

pályázat érkezett, amelyek közül a magasabb összegű  ajánlatot a Tűzkert Étterem Kft. (8237 

Tihany, Batthyány u. 15., képviseletében: Hidasi Károlyné) adta, 200.000,- Ft/hó lakbér + rezsi 

összeggel, továbbá pályázatában vállalta, hogy kaucióként – a szerződés megkötéséig -  

megfizeti a megajánlott bérleti díj háromszorosát.  A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 

pályázatot megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testület felé, hogy az önkormányzat a Tűzkert 

Étterem Kft.-vel céggel kössön bérleti szerződést. Ismerteti az erre vonatkozó határozati 

javaslatot és kéri annak elfogadását. 

 

Tósoki Imre polgármester: Aki az elhangzott javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

54/2018.(III.22.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Tihany, Csokonai u. 2. 

szám alatti önkormányzati tetőtéri lakást a Tűzkert Étterem Kft. (8237 Tihany, Batthyány u. 

15., képv.: Hidasi Károlyné ügyvezető) részére kívánja bérbe adni; 2018. április 1-től –  

2019. március 31-ig, a pályázatában megjelölt 200.000,- Ft/hó + rezsi bérleti díjért. A nyertes 

pályázó  a bérleti szerződés megkötéséig a megajánlott bérleti díj háromszorosát kaucióként 

megfizeti az önkormányzat részére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza  a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

Felelős: Tósoki Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Németh Tünde jegyző:  A jelenlévők előtt ismert, hogy a  2018. április 22-28. között tervezett 

IV. Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa versenyszervező igazgatója azzal a kéréssel fordult 

az önkormányzat felé, hogy támogassa a rendezvény Tihanyban történő lebonyolítását.  A 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a kérelmet és a mellékelt együttműködési megállapodás 

tervezetet megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testület felé, hogy  az alábbi helyszíneken 

támogassa a verseny megszervezését: - Balatoni Limnológiai Kutatóintézet és a hajóállomási 

kikötő közötti területen, ill. a hajóállomástól a Gödrös irányában 3 db rondella területén. A 

bizottság javasolta továbbá, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel polgármester urat az 

együttműködési megállapodás ennek megfelelő kidolgozására és aláírására. 

 

Tósoki Imre polgármester: Aki az elhangzott javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

55/2018.(III.22.) számú határozatát 
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Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. április 22-28. között tervezett  

IV. Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa megszervezését az alábbi tihanyi helyszíneken 

támogatja: 

- Balatoni Limnológiai Kutatóintézet és hajóállomási kikötő közötti terület, 

- a hajóállomástól a Gödrös irányában 3 db rondella területe. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás tervezet 

átdolgozására és aláírására. 

Felelős: Tósoki Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Németh Tünde jegyző: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az önkormányzat a   2015. évi CXLIII. 

törvény 42. §-a alapján a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig ajánlatkérő 

összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A 

közbeszerzési terv nyilvános. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztett 

közbeszerzési terv tervezetet megtárgyalta, és   elfogadásra  javasolja a Képviselő-testület felé. 

 

Tósoki Imre polgármester: Aki az elhangzott javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

56/2018.(III.22.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi közbeszerzési tervet az 

előterjesztés szerint elfogadja. 

Felelős: Szabó Kálmán ügyintéző 

Határidő: azonnal 

 

Németh Tünde jegyző: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén részt vett a Németh László 

Művelődési Ház és a TDM szervezet vezetője, hogy három,  nyárra tervezett rendezvény 

helyszínének biztosításával kapcsolatban kérjék az önkormányzat  támogatását. A Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottság  az előterjesztés alapján javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a  

2018. július 13-15. között megszervezésre kerülő  II. Tihanyi Kézműves Sörfesztivál, a  

2018. augusztus 31 – szeptember 1. között tervezett Tihany Hangja Jazz Napok és a  

2018. augusztus 17-19. között megvalósítandó Tihanyi Operett Napok lebonyolítására 

helyszínként a Mádl Ferenc teret térítésmentesen biztosítsa. 

 

Tósoki Imre polgármester: Aki az elhangzott javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

57/2018.(III.22.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany, Mádl Ferenc teret az alábbi 

rendezvények  alkalmával térítésmentesen biztosítja helyszínként:  

- II. Tihanyi Kézműves Sörfesztivál – 2018. július 13-15. 

- Tihanyi Operett Napok – 2018. augusztus 17-19. 

- Tihany Hangja Jazz Napok – 2018. augusztus 31 – szeptember 1.  

Felelős: Tósoki Imre polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 1.  
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Németh Tünde jegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal a Nemzeti Jogszabálytárban történő önkormányzati rendeletek közzétételének 

szabályaival kapcsolatban  törvényességi felhívással élt az önkormányzat felé. A nemzeti 

jogszabálytárról szóló 338/2011.(XII.29.) Korm.rendelet 4.§-a értelmében a Nemzeti 

Jogszabálytárban közzé kell tenni a kihirdetett, hatályba nem lépett önkormányzati 

rendeleteket, egységes szerkezetben a 2013. június 30. után kihirdetett hatályos önkormányzati 

rendeleteket,  továbbá egységes szerkezetben a 2013. július 1. napját megelőzően hatályba 

lépett és 2013. június 30-át követően megváltoztatott önkormányzati rendelet hatályos szövegét 

és annak a lekérdezés  napját követő egy időállapotát. Az NJT önkormányzati rendelettárának 

felülvizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy 2017. évben az önkormányzati rendeletek 

publikálása több esetben jogszabálysértő módon történt – a módosító rendeletek közzététele 

több esetben nem történt meg, ill. az egységes szerkezetű önkormányzati rendelet közzétételére 

nem került sor. A Veszprém Megyei Kormányhivatal az Mötv. 134. § (1) bekezdése alapján 

felhívta az önkormányzatot, hogy az önkormányzati rendeletek közzététele vonatkozásában 

feltárt jogszabálysértő gyakorlatot szüntesse meg,  és az önkormányzati rendeletek publikálása 

során a Korm. rendelet előírásainak tegyen eleget.  A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az 

előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a következő határozati 

javaslatot fogadja el: Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal VEB/005/1176-1/2018. számú törvényességi felhívását megtárgyalta,  az 

abban foglalt észrevételeket tudomásul vette. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 

felhívásban jelzetteket az NJT  rendszerben 60 napon belül pótolja. 

A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy az önkormányzati rendeletek Nemzeti 

Jogszabálytárban történő közzététele során a 338/2011.(XII.29.) Korm.rendeletben 

foglaltaknak tegyen eleget és a Veszprém Megyei Kormányhivatalt a döntésről tájékoztassa.  

 

Tósoki Imre polgármester: Aki az elhangzottakkal egyetért, igennel szavazzon.  

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

58/2018.(III.22.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

VEB/005/1176-1/2018. számú törvényességi felhívását megtárgyalta,  az abban foglalt 

észrevételeket tudomásul vette. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a felhívásban 

jelzetteket az NJT  rendszerben 60 napon belül pótolja. 

A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy az önkormányzati rendeletek Nemzeti 

Jogszabálytárban történő közzététele során a 338/2011.(XII.29.) Korm.rendeletben 

foglaltaknak tegyen eleget és a Veszprém Megyei Kormányhivatalt a döntésről tájékoztassa.  

Felelős: Németh Tünde jegyző 

Határidő: 2018. április 22.  

 

Tósoki Imre polgármester: Az SzMSz 16.§ (2) bek. b) pontja alapján – 2018. március 22-én   

18 óra   32  perckor  -  zárt ülést rendel el, mivel az önkormányzat vagyonával rendelkezik. Aki 

ezzel a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

59/2018.(III.22.) számú határozatát 
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Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól  

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46.§ (2) bekezdés c) pontja alapján 2018.  március  22-én    

18  óra 32 perckor – zárt ülést rendel el, mivel az önkormányzat vagyonával rendelkezik.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

…………………………………..                …………………………………. 

                 Tósoki Imre              Németh Tünde 

                polgármester                            jegyző 

 

 

 

………………………………..                …………………………………. 

               Bakos Péter                                        Szabó Istvánné 

                 képviselő                                                                                    képviselő 
 

 

 
 
 

 

 

 


