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Készült: Tihany Község Önkormányzat képviselő-testülete 2018. május 29-én   

   19  óra  00  perckor tartott  nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak: Tósoki Imre  polgármester 

   Varró János  alpolgármester 

   Bakos Péter  képviselő 

   Horváth Béla  képviselő  

   Pálfi Zsolt  képviselő 

   Szabó Istvánné képviselő 

   Vámos Mária  képviselő 

 

Meghívottak:  Németh Tünde jegyző 

   Aradi István  alpolgármester 

   Szita László  könyvvizsgáló 

   Sörös Tibor Tamásné pénzügyi ügyintéző  

 

Napirend:   
1. 2017. évi költségvetési előirányzat módosítása 

Előadó: Tósoki Imre polgármester 

2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról szóló 

önkormányzati rendelet elfogadása 

Előadó: Tósoki Imre polgármester  

3. Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

6/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: Tósoki Imre polgármester  

4. Beszámoló a Gyermekvédelmi feladatokról  

Előadó: Németh Tünde jegyző 

5. Beszámoló a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

Előadó: Németh Tünde jegyző 

6. Az önkormányzat tulajdonában lévő cégek beszámolóinak elfogadása 

Előadó: Tósoki Imre polgármester 

7. Vegyes ügyek  

Előadó: Tósoki Imre polgármester 

 

Tósoki Imre polgármester:  Köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket,  a  

képviselő-testületi ülést 19 óra 00 perckor  megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

határozatképes.  Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri  Szabó Istvánné és Vámos Mária képviselő 

asszonyt.    Ismerteti a napirendet, amellyel aki egyetért, igennel szavazzon.  

 

Tihany Község Önkormányzat képviselő-testülete 

7 igen szavazattal elfogadta a napirendet. 

 

1. napirend:   2017. évi költségvetési előirányzat módosítása 

  Előadó: Tósoki Ime polgármester  

 

Tósoki Imre polgármester:  Felkéri jegyző asszonyt a napirend előterjesztésére. 
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Németh Tünde jegyző:  Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a  Képviselő-testület az 1/2017.(III.8.) 

önkormányzati rendeletével hagyta jóvá az önkormányzat  2017. évi költségvetését. Az 

Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve – a 

2017. évi gazdálkodás tapasztalatai, ill. a pénzügyi helyzet áttekintése alapján – a Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottság előirányzat módosítások és pótelőirányzatok engedélyezését javasolta a 

Képviselő-testület felé, amelyet ülésén részletesen megtárgyalt. Ismerteti az erre vonatkozó 

határozati javaslatot és kéri annak szavazással történő  megerősítését.  

 

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

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

110/2018.(V.29.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat  Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt bevételi és 

kiadási előirányzat-módosításokat megtárgyalta, és az előterjesztésben valamint a 

tájékoztatóban javasoltaknak megfelelően 

 I. cím Tihany Község Önkormányzat költségvetésének  bevételi és kiadási előirányzat fő 

összegét 676 047 371,- Ft-tal csökkenti. 

     a).  I/1 cím :Visszhang  Óvoda költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatának fő      

             összegét 3 816 000,-Ft-tal csökkenti. 

     b.) I/2 cím: Falugondnokság költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatának fő  

            összegét 1 261 000,-Ft-tal növeli. 

     c.) I/3 cím: Németh László Művelődési Ház költségvetésének kiadási és bevételi   

           előirányzati fő összegét 267 000,-Ft-tal növeli. 

II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadási és bevételi 

előirányzatának fő összegét 19 280 000,-Ft-tal növeli. 

 Felelős: Sörös Tibor Tamásné 

 Határidő: azonnal 

 

Németh Tünde jegyző:  Az előbb elhangzott bevételi és kiadási előirányzat változások alapján 

készült el az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.8.) önkormányzati 

rendelet módosítása, amelynek tervezetét a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részletesen 

megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.  

 

Tósoki Imre polgármester: Aki a rendeletmódosítással egyetért, igennel szavazzon.  
 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

8/2018.(V.30.) önkormányzati rendeletét 

 

Tihany Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló  

1/2017.(III.8.) önkormányzati  rendeletének módosításáról   

az előirányzatokra vonatkozóan 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 
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2. napirend: Az önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról szóló  

  önkormányzati rendelet elfogadása 

Előadó: Tósoki Imre polgármester  

 

Tósoki Imre polgármester: Felkéri jegyző asszonyt a napirend előterjesztésére. 

 

Németh Tünde jegyző: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Belső ellenőrzés éves munkájáról – 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a költségvetési 

szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) 

Korm.rendelet, valamint a Belső Ellenőrzési Kézkönyv alapján  - éves ellenőrzési jelentést kell 

készíteni, amelyet az éves beszámolóval egyidejűleg szükséges a Képviselő-testület elé 

terjeszteni. Az éves belső ellenőrzésről készült jelentés a képviselők számára előzetesen 

megküldésre került, azt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részletesen megtárgyalta és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé – ismerteti az erre vonatkozó határozati 

javaslatot. 

 

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

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

111/2018.(V.29.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi éves belső ellenőrzésről készült 

jelentést megismerte és elfogadja. 

Felelős: Sörös Tibor Tamásné pénzügyi ügyintéző 

Határidő: azonnal 

 

Németh Tünde jegyző: A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásával 

kapcsolatban tájékoztatásul elmondja, hogy az a megfelelő színvonalúan alakult, pénzügyi 

helyzete stabilnak mondható. Fizetési kötelezettségeit megfelelő időben teljesítette, likviditási 

problémái nem voltak, mivel az érintett önkormányzatok folyamatosan finanszírozták a Közös 

Hivatal működését. A kiadások 2017. év végéig 127.882.541,- Ft-ot értek el, a Tihanyi Közös 

Önkormányzati Hivatal  az elmúlt év december 31-én 2.668.726,- Ft pénzeszközzel 

rendelkezett.  A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a  Közös Hivatal 2017. évi költségvetésének 

teljesítéséről készült előterjesztést részletesen megtárgyalta és javasolja a testület felé,  hogy 

azt jóváhagyólag vegye tudomásul.  

 

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

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

112/2018.(V.29.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi a Tihanyi 

Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről készült beszámolót. 

Felelős: Sörös Tibor Tamásné pénzügyi ügyintéző 

Határidő: azonnal 
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Tósoki Imre polgármester: Ismételten tisztelettel köszönti Szia László könyvvizsgáló urat és 

felkéri, hogy az önkormányzat könyvvizsgálatával kapcsolatos jelentését ismertesse.  

 

Szita László könyvvizsgáló:  Társaságuk elvégezte  Tihany Község Önkormányzat 2017. évi 

zárszámadási rendelettervezetének és éves összevont költségvetési beszámolójának a   

könyvvizsgálatát, amelynek célja annak megállapítása volt, hogy a rendelettervezet megfelel-e 

a jogszabályi előírásoknak,  az önkormányzat költségvetése teljesítéséről megbízható és valós 

képet nyújt-e ,a pénzügyi helyzet  hogyan alakult, az összevont költségvetési jelentés, az 

eredmény kimutatás az önkormányzat pénzügyi helyzetéről valós képet ad-e, az éves 

konszolidált költségvetési beszámolót leltárral alátámasztották-e,  valamint a számviteli 

politika és a számviteli alapelvek érvényesültek-e. Megállapításra került, hogy az 

önkormányzat polgármestere a zárszámadási rendelettervezetet az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. tv. 91.§ (1) bek. szerint meghatározott határidő, 2018. május 31. előtt 

terjesztette  a Képviselő-testület elé megtárgyalásra. A rendelettervezetet felülvizsgálva 

megállapították, hogy az az Áht. és az Ávr. által meghatározott szerkezetnek megfelel, a 

bevételek és kiadások eredeti előirányzat, módosított előirányzat és teljesítés bontásban a 

költségvetési rendelettel azonos szerkezetben szerepelnek – ezáltal az adatok 

összehasonlíthatók, amelyből adódóan a következetesség, a folytonosság és az összemérés 

számviteli alapelvek érvényesülnek.  Az önkormányzat pénzügyi helyzete 2017 évben 

stabilnak, a gazdálkodása eredményesnek minősíthető. A stabilitást elsősorban a saját források, 

a központi költségvetési támogatások, az előző évi maradvány biztosították. A költségvetés 

végrehajtásából adódóan 57.586.588 Ft maradvány keletkezett, amelynek összege az 

önkormányzat és intézményei pénzeszközei között rendelkezésre áll. A bevételek pénzügyi 

teljesítése 95,8%. A működési célú bevételek teljesítése 93,7%, a felhalmozási célú bevételek 

teljesítése 98,3%, a finanszírozási bevételek teljesítése pedig 100%. A kiadások teljesítése 

91,3%, amelyek közül a működési kiadások előirányzat felhasználása 85,7%, a felhalmozási 

kiadások előirányzat felhasználása 100%, a finanszírozási kiadások előirányzat felhasználása 

pedig ugyancsak 100%.  Az önkormányzat vagyonkimutatásának felülvizsgálata során 

megállapításra került, az ingatlankataszterben az ingatlanok bruttó értéke 8.639.604 Ft-tal 

kevesebb, mint a számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke – ezt már az előző évi 

könyvvizsgálat alkalmával is jelezték, és kérik pontosítását. A mérleg főösszege 7.329.521.762 

Ft. Összegezve, az elvégzett könyvvizsgálat alapján Tihany Község Önkormányzat 

zárszámadási rendelettervezetét és az éves összevont költségvetési beszámolót a Képviselő-

testület által elfogadásra alkalmasnak tartják.  

 

Tósoki Imre polgármester: Megköszöni a részletes  tájékoztatást. A könyvvizsgálatról szóló 

jelentést  a  képviselők előzetesen megkapták, azt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén 

részletesen megtárgyalta,  és  a 2017. évi költségvetés teljesítésének  jóváhagyásáról szóló 

rendelettervezetet  elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé – aki ezzel egyetért, igennel 

szavazzon.   

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

9/2018.(V.30.) önkormányzati rendeletét 

 

az önkormányzat 2017. évi költségvetése   teljesítésének jóváhagyásáról  
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 
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3. napirend:  Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

6/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelet módosítása 

  Előadó: Tósoki Imre polgármester  

 

Tósoki Imre polgármester: Felkéri jegyző asszonyt a napirend előterjesztésére. 

 

Németh Tünde jegyző: A jelenlévők előtt ismert, hogy a  Képviselő-testület  megalkotta az 

Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.(IV.10.) 

önkormányzati rendeletét. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület a működésének részletes 

szabályait a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletében határozza meg. A helyi 

és a magasabb szintű jogszabályváltozások miatt – a határidők betartása érdekében - szükséges 

a Képviselő-testület által átruházott hatáskörök felülvizsgálata, a rendelet 3. mellékletének 

módosítása. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény képviselő-testületi hatáskörbe 

utalja a közútkezelői feladatokat, amelyek esetében minden egyes beérkezett kérelem 

elbírálásához nincs lehetőség határidőben képviselő-testületi ülést összehívni, ezért javasolt  a 

törvényben meghatározott hatáskört a polgármesterre átruházni.  A szociális igazgatásról, és a 

szociális valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2015.(II.18.) 

önkormányzati rendelet módosítása miatt szükséges a rendelet 3. mellékletének, a 

polgármesterre átruházott hatásköröknek a kiegészítése az étkezési támogatások 

megállapításával. Ismerteti a rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot és kéri annak 

Képviselő-testület által történő elfogadását. 

 

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

 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

10/2018.(V.30.) önkormányzati rendeletét 

 

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

6/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 

 

4.  napirend:  Beszámoló a Gyermekvédelmi feladatokról  

Előadó: Németh Tünde jegyző 

 

Tósoki Imre polgármester: Felkéri jegyző asszonyt a napirend előterjesztésére. 

 

Németh Tünde jegyző:  A jelenlévők előtt ismert, hogy a Balatonfüredi Szociális 

Alapszolgáltató Központ munkatársai a 2017. évben kifejtett család- és gyermekjóléti 

feladatokkal kapcsolatos szakmai tevékenységükről már  2018. február 19-én beszámoltak az 

érintett települések polgármestereinek és a jelzőrendszer tagjainak,  az előterjesztéshez csatolt 

prezentáció alapján.  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény  szerint: „A települési önkormányzat és a megyei fenntartó a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban 

meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít.”  Az Alapszolgáltató Központ éves 

tanácskozásán elhangzottak a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

önkormányzati beszámoló összeállításánál figyelembevételre kerültek.   
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Mindezek alapján ismerteti a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltató Központ 2017. évi 

szakmai tevékenységéről készült beszámoló elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, és 

kéri annak szavazással történő megerősítését. 

 

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

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

113/2018.(V.29.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltató 

Központ 2017. évi szakmai tevékenységéről készült tájékoztatót elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a tájékoztatót küldje meg a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére. 

Felelős: Németh Tünde jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Németh Tünde jegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése 

előírja a helyi önkormányzatok számára a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról és gyámügyi tevékenységről szóló beszámoló és értékelés készítését. Az   

önkormányzat gyermekvédelmi feladatai közé tartozik többek között a rendeletben 

meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőttek részére – rászorultságra 

tekintettel – pénzbeli támogatás megállapítása, ill. a személyes gondoskodást  nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások tekintetében a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek napközbeni 

ellátásának és átmeneti gondozásának biztosítása. A település demográfiai mutatóival 

kapcsolatban elmondja, hogy Tihany lakossága 2017. december 31-én 1346 fő volt, ebből 185 

fő a 0-18 éves korúak létszáma, amely a község lakosságának összesen közel 14%-át jelenti. 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2017. évben 2 családban 3 gyermek,  

5 egyedülálló szülő esetében 7 gyermek, ill. saját jogon 2 felnőtt korú tanuló gyermek részesült. 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nem volt.  Az állami finanszírozásból 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre fordított összeg az elmúlt évben 114.600,- Ft volt. 

Rendszeres gyermeknevelési segélyben 11 családban 21 gyermek részesült, az önkormányzat 

által finanszírozott rendszeres nevelési segélyre fordított összeg 1.555.000,- Ft volt. Közép- és 

felsőfokú oktatási támogatásra 64 fő vonatkozásában 1.740.000,- Ft, Bursa Hungarica 

ösztöndíjra 11 fő esetében 350.000,- Ft került kifizetésre, az általános iskolai tankönyvekre 

pedig 150.000,- Ft-ot fordított az önkormányzat. A  községben 13 gyermek született az elmúlt 

évben, a születésre kifizetett támogatás összesen 1.680.000,- Ft volt. Az önkormányzat a 

gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak elvégzését – egy fő családgondozó közreműködésével 

– a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltató Központ megbízásával látja el. Az önkormányzat 

óvodát, közétkeztetési intézményt üzemeltet. A tihanyi Visszhang Óvoda 75 férőhelyes, 2017. 

évben 55 fő vette igénybe. A Bencés  Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti 

Iskolájában 163 diákot oktattak az elmúlt évben. Az iskola napközi otthonában a gyermekek 

napi háromszori étkezéséről és  délutáni foglalkoztatásukról, felügyeletükről gondoskodnak;. 

az iskolai napközi otthont, ill. tanszobát 115 fő vette igénybe.  Ismerteti a 2017. évi 

gyermekjóléti, és gyermekvédelmi tevékenységről készült beszámoló elfogadásával 

kapcsolatos határozati javaslatot, és kéri annak szavazással történő megerősítését.  

 

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



7 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

114/2018.(V.29.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihanyi Közös Önkormányzat Hivatal 

Tihany közigazgatási területére vonatkozó 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

tevékenységéről  készült beszámolót és átfogó értékelést elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést tájékoztatásul küldje meg a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére. 

Felelős: Németh Tünde jegyző 

Határidő: azonnal  

 

 

5. napirend:  Beszámoló a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról  

Előadó: Németh Tünde jegyző 

 

Tósoki Imre polgármester: Felkéri jegyző asszonyt a napirend előterjesztésére.  

 

Németh Tünde jegyző: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 

törvény előírja, hogy a közös hivatal működéséről a jegyző által minden évben be kell számolni. 

Tájékoztatásul elmondja, hogy  Tihany, Aszófő, Örvényes, Balatonudvari és Balatonakali 

települések önkormányzatai  2012. év végén határoztak úgy,  hogy közös önkormányzati 

hivatalt hoznak létre.  A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó munkatársak 

létszáma 2017. évben 32 fő volt. Központi jogszabály meghatározott lakosságszám alapján 

állapítja meg az egyes közös hivatalokban foglalkoztatható köztisztviselői állományi létszámot, 

amely a közös hivatal esetében 9.1 fő, azonban a Balaton-parti sajátosságokat figyelembe véve 

látható, hogy a megállapított létszámmal a kiterjedt önkormányzati és államigazgatási 

feladatrendszert ellátni nem lehet. Elmondható, hogy a gyakorlati munkában a székhely hivatal 

és a kirendeltségek egyaránt teljes jogkörrel végzik az előző évben is ellátott hivatali 

feladataikat. A Tihanyi Közös Önkormányzati hivatalban működő települések a szükséges 

tárgyi, technikai feltételeket megfelelő módon biztosítják, a hivatali munkához szükséges 

informatikai felszereltség minden kirendeltségnél adott.  Az önkormányzatok a mindenkor 

hatályos költségvetési törvény alapján részesülnek támogatásban és a településeknél 

meghatározott létszámra jutó működési támogatást a kirendeltségeken dolgozó köztisztviselők 

személyi juttatásaira és a munkaadót terhelő járulékaira, dologi kiadásaira kötelesek fordítani.  

Amennyiben a kirendeltségeken dolgozó köztisztviselők személyi juttatásai és a munkaadót 

terhelő járulékok nagysága magasabb, mint a törvény szerint meghatározott létszám után kapott 

állami támogatás, annak különbözetét a kirendeltségeket fenntartó Önkormányzatok kötelesek 

a Közös Önkormányzati Hivatal számlájára átutalni. A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 

évente az önkormányzati költségvetés készítésével párhuzamosan elkészíti a közös hivatal 

költségvetését is, melyet a testületeknek jóvá kell hagyniuk, de Tihany község költségvetésének 

részét képezi.  2017. évben a Tihanyi Közös Önkormányzati  Hivatal költségvetése az öt 

településen működő kirendeltségeket is figyelembe véve 127.882.541,- Ft volt.  A 

kirendeltségek vonatkozásában jelentős személyi változások történtek 2017. évben – 

Balatonakaliban 1 fő nyugdíjba vonult igazgatási ügyintéző helyét vette át egy új kolléga, 

Balatonudvariban 3 új munkatárs került felvételre,   és  Aszófő kirendeltség esetében is szinte  

folyamatosan változott a dolgozói összetétel. 2018. január 01. napján lépett hatályba az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, amely váltotta a több, mint 

10 éve használt, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvényt.  
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A jogszabályváltozásra való felkészülés – annak ellenére, hogy nagy precizitást és odafigyelést 

igényelt a munkatársak részéről - problémamentesen zajlott, több továbbképzésen vettek részt 

a kollégák, hogy az átállás zökkenőmentes legyen. 2017. évben a Magyar Államkincstár az 

önkormányzatok és intézményei kapcsán átfogó szabályszerűségi ellenőrzést végzett. Az 

ellenőrzés többek között feltárta, hogy a belső kontrollrendszer keretében aktualizálni 

szükséges a pénzügyi szabályzatokat, ill. a költségvetés módosítását a hatályos 

kormányrendeletben előírtak alapján kell  előkészíteni. Az ellenőrzés megállapításait a 

képviselő-testületek megismerték. A közös hivatali struktúrából kifolyólag bizonyos feladatok 

koordinálása a székhelyen keresztül történik, az információ áramlása részben megfelelő módon 

biztosított. A jövőben a kirendeltségek közötti szorosabb szakmai kapcsolattartásra kiemelt 

figyelmet kell fordítani. Összességében elmondható, hogy a Tihanyi Közös Önkormányzati 

Hivatal  a működési kereteit meghatározó jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi a 

működését és a működtető önkormányzatok is eleget tesznek a hatályos jogszabályi 

előírásoknak a hivatal fenntartásával kapcsolatban.  Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi működéséről készült beszámolót az 

előterjesztés szerint fogadja el. 

 

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

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

115/2018.(V.29.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 

2017. évi működéséről készült beszámolót elfogadja. 

 

6. napirend:  Az önkormányzat tulajdonában lévő cégek beszámolóinak elfogadása 

Előadó: Tósoki Imre polgármester 

 

Tósoki Imre polgármester: Felkéri jegyző asszonyt a napirend előterjesztésére.  

 

Németh Tünde jegyző: Tájékoztatja a testületet, hogy a Tihanyi Belső-tó Környezet- és 

Természetvédelmi, Horgászati Nonprofit Kft. taggyűlése megtárgyalta a 2017. évi 

gazdálkodásról készült egyszerűsített éves beszámolót és kiegészítő mellékletét, és azt a  

3/2018.(V.28.) számú határozatával elfogadta,  továbbá a döntés alapján a képződött 913 eFt 

adózott eredményt eredménytartalékba helyezte. Ismerteti a 2017. évi beszámoló elfogadásával 

kapcsolatos határozati javaslatot és kéri annak szavazással történő megerősítését. 

 

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

 

 Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

116/2018.(V.29.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihanyi Belső-tó Környezet- és 

Természetvédelmi, Horgászati Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról készült egyszerűsített 

éves beszámolót és kiegészítő mellékletet megismerte és elfogadja. A Társaság Felügyelő 

Bizottsága a képződött 913 eFt adózott  eredményt eredménytartalékba helyezi. 

Felelős: Tósoki Imre polgármester 

Határidő: azonnal 
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Németh Tünde jegyző:  Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Tihanyi Levendulaolaj Kft. 

taggyűlése  megtárgyalta, és 1/2018.(V.24.) számú határozatával  elfogadta a  társaság 2017. 

évi gazdálkodásáról készült beszámolót. A taggyűlés az adózott eredmény terhére 0 Ft 

osztalékot hagyott jóvá, a fennmaradó összeget , - 524.000,- Ft-ot pedig eredménytartalékba 

helyezte. Ismerteti a 2017. évi beszámoló elfogadásával kapcsolatos határozati javaslatot és kéri 

annak szavazással történő megerősítését. 

 

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

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

117/2018.(V.29.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihanyi Levendulaolaj Kft. 2017. évi 

gazdálkodásáról készült beszámolót megismerte és elfogadja.  

Felelős: Tósoki Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Németh Tünde jegyző: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy  a Congeria Kft. Felügyelő Bizottsága 

a tegnapi napon megtartott ülésén tárgyalta a társaság ügyrendjét és  a  2017. évi gazdálkodásról 

készült beszámolóját, amely tartalmazza az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, az 

egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatását, valamint a főkönyvi kivonatot. A 

rendelkezésre álló számadatok alapján a  társaságnak 2017. évben 2.305 ezer Ft adózott 

eredménye keletkezett.  Mindezek alapján kéri a Képviselő-testületet, hogy elsőként a Congeria 

Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjével kapcsolatos támogató döntést hozza meg -  ismerteti 

az erre vonatkozó javaslatot. 

 

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

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

118/2018.(V.29.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Congeria Településüzemeltető és 

Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét megismerte és jóváhagyja. 

Felelős: Tósoki Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Tósoki Imre polgármester: Aki a Congeria Kft. 2017. évi gazdálkodásáról készült beszámolóját 

elfogadja, igennel szavazzon.  

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

119/2018.(V.29.) számú határozatát 
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Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Congeria Településüzemeltető és 

Szolgáltató Kft. 2017. évi beszámolóját megismerte és elfogadja. 

A Congeria Településüzemeltető és Szolgáltató Kft. Felügyleő Bizottsága a képződött 2.065 

eFt adózott eredményt eredménytartalékba helyezi, osztalékot nem fizet. 

Felelős: Tósoki Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Németh Tünde jegyző: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Tihany Félsziget Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága  a tegnapi napon ülésezett és tárgyalta az 

ügyrend tervezetét, továbbá  a 2017. évi beszámolót   1.266 eFt összegű mérleg szerinti 

eredménnyel elfogadásra javasolja az alapító felé. Kéri, hogy  a Képviselő-testület elsőként a 

társaság Felügyelő Bizottságának ügyrendjét fogadja el. 

 

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

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

120/2018.(V.29.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany Félsziget Fejlesztési Programiroda 

Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét megismerte és elfogadja. 

Felelős: Tósoki Imre  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Tósoki Imre polgármester:  Aki a Tihany Félsziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 

2017. évi gazdálkodásáról készült beszámolót elfogadja, igennel szavazzon.  

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

121/2018.(V.29.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany Félsziget Fejlesztési Programiroda 

Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról készült beszámolót megismerte és elfogadja.  

Felelős: Tósoki Imre  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Németh Tünde jegyző:  A Képviselő-testület előtt ismert, hogy 2018-ban  alakult meg a 

Félsziget Resort Ingatlanfejlesztő és Szállodai Hasznosító Kft., ezért éves beszámolóval még 

nem rendelkezik, azonban a társaság Felügyelő Bizottsága ülésén  részletesen megtárgyalta 

ügyrend tervezetét. Kéri a Képviselő-testületet, hogy szavazatával hagyja jóvá a Kft. 

ügyrendjét.  

 

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

   

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

122/2018.(V.29.) számú határozatát 
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Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Félsziget Resort Ingatlanfejlesztő és 

Szállodai Hasznosító Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét megismerte és jóváhagyja. 

Felelős: Tósoki Imre  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. napirend: Vegyes ügyek 

  Előadó: Tósoki Imre polgármester 

 

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

témák ismertetésére.  

 

Németh Tünde jegyző:   A jelenlévők előtt ismert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

2018. május 30.-ig tervezett fejlesztése a közbeszerzési eljárás miatt csúszik és mivel –a 

tervezettek szerint – a  kiállítási anyag is megújulna, még  a tavalyi év végén a Laczkó Dezső 

Múzeum elvitte a műtárgyakat, így a házak üresek, azokat megnyitni nem érdemes. A Pénzügyi 

és Gazdasági Bizottság javasolja, hogy - mivel a Tihanyi Legenda Közhasznú Nonprofit Kft. a 

zárt házak miatt elég jelentős bevételtől esik el az idei évben – a Képviselő-testület járuljon 

hozzá ahhoz, hogy amíg az MNV Zrt.  közbeszerzési eljárása le nem zajlik és a kivitelező fel 

nem vonul, addig a Tihanyi Tájházak  udvarát a helyi TDM szervezet rendezvények és 

kitelepülések helyszínéül használja; tovább hatalmazza fel polgármester urat az ehhez 

szükséges lépések megtételére   

 

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

  

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

123/2018.(V.29.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy amíg az MNV Zrt.  

közbeszerzési eljárása le nem zajlik és a kivitelező fel nem vonul, addig a Tihanyi Tájházak  

udvarát a helyi TDM szervezet rendezvények és kitelepülések helyszínéül használja. A 

Képviselő-testület felhatalmazza Tósoki Imre polgármestert, hogy a szükséges lépéseket 

megtegye. 

Felelős: Tósoki Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Németh Tünde jegyző:  A Pénzügyi és Gazdasági bizottság ülésén felmerült, hogy bizonyos 

rendezvények  - elsősorban a Levendula Fesztivál – idején és a nyári szezonban indokolt lenne 

a Csokonai és a Major utcának, az eredetitől eltérő forgalomszabályozása. A bizottság – 

természetesen  a Rendőrkapitányság  és forgalomtechnikai szakemberek ajánlásának  

figyelembevételével javasolja a Képviselő-testület felé, hogy az önkormányzat – mint 

közútkezelő – a Csokonai utca Egészségháztól általános iskoláig lefelé tartó szakaszát június 

15- augusztus 31., ill. a Major utca felfelé tartó szakaszát június 15 – július 1. között (a 

Levendula Fesztivál idejére) egyirányúsítsa, továbbá kérje fel a hivatalt a 

forgalomszabályozáshoz szükséges közlekedési táblák kihelyezésére.   

 

Tósoki Imre polgármester: Aki az elhangzott javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
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Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

124/2018.(V.29.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete  – mint közútkezelő – az alábbi utcák 

forgalomszabályozását kívánja végrehajtani a településen: 

- a Csokonai utca Egészségháztól  általános iskoláig lefelé tartó szakasza június 15. – 

augusztus 31. között, ill. 

- a Major utca  felfelé tartó szakasza   június 15. – július 1. között (a Levendula Fesztivál 

időtartama alatt)   egyirányúsításra kerül.  

A Képviselő-testület felkéri a hivatalt a forgalomszabályozáshoz szükséges közlekedési táblák 

kihelyezésére. 

Felelős: Szabó Kálmán műszaki ügyintéző 

Határidő: 2018. június 15.  

 

Tósoki Imre polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Északnyugat-Magyarországi 

Közlekedésszervező Iroda  egyik vezető munkatársa azzal kereste meg az önkormányzatot, 

hogy a VOLÁN meg szeretné változtatni a Balatonfüred-Tihany között közlekedő 

autóbuszjáratok menetrendjét, ill. útvonalát. Véleménye,  hogy ezzel kapcsolatban csak azt 

követően foglaljon állást az önkormányzat, ha közvélemény-kutatást végzett az autóbuszos 

szolgáltatást  igénybevevők körében -    ezért kéri, hogy minden megkeresett személy vegyen 

részt  ebben a közvélemény-kutatásban, hogy állásfoglalásában képviselni tudja a  

tömegközlekedéssel utazók véleményét.  

Az SzMSz 16.§ (2) bek. b) pontja alapján – 2018.  május  29-én   

20 óra     05 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 

125/2018.(V.29.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól  

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46.§ (2) bekezdés c) pontja alapján 2018.  május 29-én    

20  óra  05 perckor – zárt ülést rendel el, mivel az önkormányzat vagyonával rendelkezik.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

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

                 Tósoki Imre              Németh Tünde 

                polgármester                            jegyző 

 

 

 

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

              Szabó Istvánné                      Vámos Mária 

                  képviselő                                                                                   képviselő 


