
 

 

J  E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Tihany Község Önkormányzat képviselő-testülete 2018. szeptember 20-án    

   16  óra  15  perckor tartott  nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak: Tósoki Imre  polgármester 

   Varró János  alpolgármester 

   Bakos Péter  képviselő 

   Horváth Béla  képviselő  

   Pálfi Zsolt  képviselő 

   Vámos Mária  képviselő 

 

Meghívottak:  Németh Tünde jegyző 

   Aradi István  alpolgármester 

   Molnár Andrea óvodavezető  

 

Napirend:   

1. Beszámoló a Visszhang Óvoda 2017/2018. nevelési évben végzett munkájáról 

Előadó: Molnár Andrea óvodavezető 

2. Tihany Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.2.)  

önkormányzati rendelet módosítása az előirányzatokra vonatkozóan 

Előadó: Tósoki Imre polgármester  

3. Vegyes ügyek 

- zárt ülés  

Előadó: Tósoki Imre polgármester 

 

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

képviselő-testületi ülést 16 óra 15 perckor  megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

határozatképes, Szabó Istvánné képviselő asszony előzetesen jelezte távolmaradását.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri  Horváth Béla és Pálfi Zsolt képviselőket.    Ismerteti a 

napirendet, amellyel aki egyetért, igennel szavazzon.  

 

Tihany Község Önkormányzat képviselő-testülete 

6 igen szavazattal elfogadta a napirendet. 

 

Tósoki Imre polgármester: Az 1. napirend megtárgyalása előtt tájékoztatja a Képviselő-

testületet és a tévénézőket a lakosságot érintő aktualitásokról és az elmúlt eseményekről: 

- A DRV Zrt. –  a saját költségén – megkezdte  a Major és Aranyház utca gerincvezeték cseréjét, 

amelyet a területen lévő régi, több helyen törött azbesztvezetékek nagyon rossz  

állapota indokolja.  A vezetékcsere kb. 5-6 hónapot vesz igénybe, ezért addig is kéri a lakosság 

türelmét és megértését.  -  Augusztus végén Kaposvár adott helyszínt az Országos Főépítész 

Konferenciának, amelyen Varró János alpolgármester úr átvehette azt a  vándorzászlót, amelyet 

azért kapott a település, mert 2019 augusztusában Tihany szervezi meg  a találkozót.  

-  A Városok és Falvak Szövetsége és a moszkvai Magyar Nagykövetség meghívására az elmúlt 

héten Moszkvába utazott, ahol Ambrus Tibor  polgármester úrral közösen bemutathatták a 

Balaton, azon belül pedig Csopak és Tihany turisztikai értékeit, valamint a turizmusban rejlő 

lehetőségeit.   

-  A hétvégén – kb. 500 látogató részvételével -  Tihanyban került megrendezésre a Rákbetegek 

Országos Találkozója. A rendezvény sikeréhez  óriási segítséget nyújtott a Levendula Klub 

tagjainak  aktív munkája és segítő közreműködése, amelyet ezúton is megköszön.  
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1. napirend:   Beszámoló a Visszhang Óvoda 2017/2018. nevelési évben végzett munkájáról 

  Előadó: Molnár Andrea óvodavezető   

 

Tósoki Imre polgármester:  Köszönti  Molnár Andrea óvodavezető asszonyt  és kéri, hogy – 

annak ellenére, hogy a  Visszhang Óvoda munkájáról készült beszámoló előzetesen 

megküldésre került a Képviselő-testület tagjainak – röviden ismertesse az írásos anyagot.  

 

Molnár Andrea óvodavezető:  Megköszöni a szót. A beszámoló – csoportos bontásban is 

tartalmazza a gyermekek létszámát a 2017/2018. nevelési év  indításától a zárásáig. Eszerint az 

óvodába járó gyermekek létszáma 2017. október 1-én 58, 2018. május 31-én pedig 65 fő volt, 

amelyből a kiscsoportba 19 fő, a középső csoportba 22 fő, a nagycsoportba pedig 24 fő járt. Az 

óvodapedagógusok körében változás történt, ugyanis több kolléganő elérte azt az életkort, hogy 

a nők kedvezményes nyugdíjának lehetőségével élve megkezdhették felmentési idejüket- ezért 

évközben az ő pótlásukat is meg kellett oldani, amely több-kevesebb sikerrel megvalósult. A 

beszámoló tartalmazza a továbbképzéseket is,  ugyanis az óvónőknek meg kell felelniük a 

legújabb pedagógiai elvárásoknak is – az óvodavezető feladata többek között ennek a nyomon 

követése és a kollégák ösztönzése. Ezúton köszöni azoknak a unkáját, akik  a nevelési év során 

bármilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy a gyermekek élete még több programmal 

gazdagodhasson.   Az előző nevelési évben meg kellett oldani az intézmény kétcsoportos 

óvodává történő átszervezését is, ugyanis az intézmény – a Képviselő-testület döntése alapján 

– a 2018/2019. nevelési évtől két vegyes csoporttal működik tovább. Ennek érdekében egy 

kisebb átalakítást kellett végrehajtani az épületben, vagyis a tornaszoba áthelyezésre került a 

korábbi kiscsoportba, a tornahelyiség pedig összenyitásra került a  középső csoport szobájával, 

hogy még kényelmesebben elférjenek a gyerekek.  

 

Tósoki Imre polgármester: Kérdése, hogy vannak-e visszajelzések a két csoporttal való 

továbbműködéssel kapcsolatban? 

 

Molnár Andrea óvodavezető: Úgy gondolja, hogy ez mindenkinek egy teljesen új helyzet. A 

szülők részéről főleg  az a kérdés merült fel, hogy  a vegyes csoportos működés során  az 

iskolára való felkészítés hogyan lesz megoldható, azonban úgy gondolja, hogy ezzel 

kapcsolatban sikerült megnyugtató választ adni.  

 

Tósoki Imre polgármester: Megköszöni a tájékoztatót.  Több kérdés és hozzászólás nem lévén 

határozati javaslata, hogy a Képviselő-testület fogadja el a Visszhang Óvoda 2017/2018. 

nevelési évben végzett tevékenységéről készült beszámolót – aki ezzel egyetért, igennel 

szavazzon.  

 

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

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

6 igen szavazattal meghozta 

218/2018.(IX.20.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Visszhang Óvoda 2017/2018. nevelési 

évben végzett tevékenységéről készült beszámolót elfogadja.  

 

Tósoki Imre polgármester 16 óra 35 perckor szünetet rendel el. 

 

A nyilvános ülés 17 óra 00 perckor folytatódik. 
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2. napirend: Tihany Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.2.)   

  önkormányzati rendelet módosítása az előirányzatokra vonatkozóan 

Előadó: Tósoki Imre polgármester  

 

Tósoki Imre polgármester: Felkéri jegyző asszonyt a napirend előterjesztésére.  

 

Németh Tünde jegyző: A Képviselő-testület a 4/2018.(III.2.) önkormányzati rendeletével 

hagyta jóvá az önkormányzat 2018. évi költségvetését. Az Államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve a 2018. augusztus 31-ig történt 

gazdálkodás tapasztalatai, a pénzügyi helyzet áttekintése alapján a következő előirányzat  és 

pótelőirányzat módosításokat terjeszti elő:  A bevételi előirányzatok főösszegét a fennálló 

követeléseket figyelembe véve 112.314.374,- Ft-tal javasolja növelni, ebből az 

önkormányzatok működésének támogatása 2.873.757,- Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások 

előirányzata pedig 27.836.080,- Ft-tal nő. Az egyéb működési bevételek esetén a növekedés 

2.947.900,- Ft, a hosszú lejáratú hitelek előirányzata 76.405.000,- Ft-tal, az államháztartáson 

belüli megelőlegezés előirányzata pedig 2.251.637,- Ft-tal növekszik. A kiadási előirányzatok 

főösszegét – a vállalt kötelezettségeket figyelembe véve – 112.314.374,- Ft-tal javasolja 

csökkenteni, amelyből a törvény szerinti illetmények előirányzata 1.400.000,- Ft-tal, az egyéb 

személyi juttatások előirányzata 997.000,- Ft-tal csökken, a jubileumi jutalom előirányzata 

pedig 2.397.000,- Ft-tal nő. A dologi kiadások előirányzata 556.000,- Ft-tal, az egyéb működési 

célú kiadások előirányzata  16.180.407,- Ft-tal nő. A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnál 

a kiadási előirányzat növekedés 3.213.000,- Ft, a bevételek közül  az egyéb működési célú 

támogatások bevétele államháztartáson belülről előirányzata 2.037.000,- Ft-tal, az 

intézményfinanszírozás  1.176.000,- Ft-tal nő, így  a bevételi előirányzatok főösszege  

3.213.000,- Ft-tal növekszik.  Ismerteti a  Tihany Község Önkormányzata és a Tihanyi Közös 

Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának módosítására vonatkozó határozati 

javaslatot, és kéri annak elfogadását.  

 

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

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

6 igen szavazattal meghozta 

219/2018.(IX.20.) 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 112 314 374,- Ft-tal növeli. 

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

előirányzatának fő összegét  3 213 000,-Ft-tal növeli. 

Felelős: Sörös Tibor Tamásné pénzügyi ügyintéző 

Határidő: azonnal  

 

Németh Tünde jegyző: Ismerteti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

4/2018.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet, és kéri annak a 

Képviselő-testület részéről történő elfogadását.  
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Tósoki Imre polgármester: Aki az elhangzott rendeletmódosítással egyetért, igennel szavazzon.  

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

6 igen szavazattal meghozta 

14/2018.(IX.21.) önkormányzati rendeletét  

 

Tihany Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.2.)  

önkormányzati rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 

 

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

 

3. napirend: Vegyes ügyek 

  Előadó: Tósoki Imre polgármester 

 

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

témák ismertetésére.  

 

Németh Tünde jegyző: Előzetes tájékoztatásként elmondja, hogy az önkormányzat a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében az elmúlt, 2017/2018. tanévben – önként 

vállalt feladatként – rendszeres anyagi segítséget nyújtott a felsőoktatási intézményekben 

tanuló, hátrányos szociális helyzetű tihanyi hallgatóknak, amelynek során összesen 3 fő 

részesült támogatásban. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs és 

a települési ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő végzi, az 

elbírálási feladatokat pedig az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési önkormányzatok 

látják el. A felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíj pályázati rendszerben való részvétel 

az önkormányzatok számára önkéntes, a csatlakozás feltétele a 2019. évi pályázati forduló 

Általános Szerződési Feltételeinek elfogadása. A nyilatkozat visszaküldése önmagában nem 

jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt 

a támogatási összegek odaítéléséről. Mindezek alapján kéri, hogy a Képviselő-testület 

támogassa az önkormányzat részvételét a 2019. évi pályázati fordulóban – ismerteti az erre 

vonatkozó határozati javaslatot.  

 

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

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

6 igen szavazattal meghozta 

220/2018.(IX.20.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Részvétel a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában” című 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza. 

1. Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi 

fordulójához. 

2. A Képviselő-testület az ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának általános feltételeit 

elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a 

folyósítás során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 

megfelelően jár el. 
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozáshoz szükséges 

Nyilatkozatot aláírja, s a jegyző közreműködésével megtegye a szükséges 

intézkedéseket a pályázat kiírására és elbírálására. 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, tegyen intézkedést annak érdekében, hogy 

az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe az ösztöndíjak fedezete betervezésre 

kerüljön. 

Felelős: Tósoki Imre polgármester 

              Németh Tünde jegyző  

Határidő:  - a csatlakozási nyilatkozat visszaküldésére és a pályázat kiírására:  

   2018. október 3. 

 - a pályázat kiírása, közzététele: 2018. október 5. 

- a pályázat elbírálására: 2018. december 6. 

 

Németh Tünde jegyző: A testület előtt ismert,  hogy a DRV Zrt. végzi a Tihany, Major és 

Aranyház utcában az ivóvízvezeték felújítási munkáit, amelyhez a Major utcában ideiglenes 

forgalmi rendi változtatásra van szükség. A munkák idejére az út egyik forgalmi sávja lezárásra 

kerül, a forgalom a szabad sávban lesz biztosított, amelyet az adott útszakaszok 

egyirányúsításával lehet szabályozni.      Ismerteti a Major utca egyirányúsításával kapcsolatos 

határozati javaslatot, és kéri annak Képviselő-testület által történő elfogadását.  

 

Tósoki Imre polgármester: Amint már az ülés elején is említette, az általános iskola mellett, az 

Aranyház utca – Major utcai szakaszon elkezdődött a gerincvezeték csere, a munkálatok nagy 

része elsősorban a zöldfelületen zajlik és csak kis mértékben érint aszfaltos szakaszt. A Major 

utca -  Kossuth utca – Képzőművészeti Egyetem közti szakaszának munkálatai több részre 

lesznek bontva:  első ütemben a Művésztelep – József Attila utca közötti szakasz és  a Major 

utca – Dózsa György utcai lépcsősor közötti szakasz kerül felújításra, második ütemben a József 

Attila  utca – Kiserdőtelepi utca, harmadik ütemben pedig a Kiserdőtelepi utca- Kossuth utcai 

szakasz gerincvezeték cseréje  valósul meg. A beruházás időtartama alatt az érintett 

útszakaszokon félpályás útlezárás lesz, de csakis azokon a  területeken, ahol effektíve zajlanak 

a munkálatok. Aki a jegyző asszony által előzőleg ismertetett javaslattal egyetért, igennel 

szavazzon.  

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

6 igen szavazattal meghozta 

221/2018.(IX.20.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany, Major utcában zajló ivóvízvezeték 

felújítási munkák idejére – az adott útszakaszokra – ideiglenes jelleggel engedélyezi az 

egyirányúsítást. 

Felelős: Szabó Kálmán ügyintéző 

Határidő: azonnal  

 

Németh Tünde jegyző: A Képviselő-testület a nyári idény kezdete előtt döntött arról, hogy 

ideiglenes jelleggel egyirányúsítja Csokonai utcát, és ennek  tapasztalatait figyelembe véve 

később visszatér a forgalmi rend változás témájára.  A hivatal közvélemény-kutatást folytatott 

a lakosság körében, amelyből megállapítható, hogy annak nagyobb része – figyelembe véve a 

mindennapos közlekedést és a  parkolás könnyebbségét is -   pozitívan fogadta az 

egyirányúsítást,  többségük megszokta  a forgalmi rend változást.   
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Mindezek alapján  javasolja, hogy a Képviselő-testület a Tihany, Csokonai utcában  – 

figyelembe véve az elmúlt hónapok tapasztalatait és a lakosság többségi pozitív visszajelzését 

–  éves szinten tartsa  fenn a jelenlegi egyirányúsítást. 

 

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

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

6 igen szavazattal meghozta 

             222/2018.(IX.20.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany, Csokonai utcában  – figyelembe 

véve az elmúlt hónapok tapasztalatait és a lakosság többségi pozitív visszajelzését –  éves 

szinten fenntartja  a jelenlegi egyirányúsítást. 

           Felelős: Szabó Kálmán ügyintéző   

           Határidő: Folyamatos  

 

Németh Tünde jegyző: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Képviselő-testület megbízásából a 

Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. elkészítette Tihany község Környezetvédelmi 

Programjának megújítását, mivel a korábbi dokumentum 2017. évben lejárt. A Képviselő-

testület támogatása esetén az új Környezetvédelmi Program  további 5 évre, tehát  a 2018-2023-

ig tartó időszakra érvényes. Javasolja a program 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 

6 igen szavazattal meghozta 

223/2018.(IX.20.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Balatoni Integrációs Közhasznú 

Nonprofit Kft. által megújított „Tihany Község Környezetvédelmi Programját”, amely 2018. 

évtől  2023. évig  érvényes. 

Felelős: Szabó Kálmán ügyintéző   

Határidő: 2018. szeptember 30. 

 

Tósoki Imre polgármester: Kérdése, hogy a zárt ülés elrendelése előtt van-e hozzászólás, 

felvetés.  

 

Pálfi Zsolt képviselő: Az általános iskola igazgatójának tájékoztatása szerint az ősszel   

szokásos papírgyűjtésre ebben az évben nincs lehetőség,  mivel az intézmény udvarán építkezés 

zajlik, és a papírgyűjtésre biztosított konténer csak zárt helyen helyezhető el. Az iskola  szülői 

munkaközösségének kérése, hogy az önkormányzat három napra biztosítson valahol helyszínt 

a gyűjtők elhelyezésére, mivel a papírgyűjtésből származó pénzösszeg az osztálypénzt 

gyarapítja, és ezért fontos bevételi forrása az  osztályoknak. A leadott papírok átvételét 

természetesen a szülők megoldanák. 

 

Tósoki Imre polgármester: Ígéretet tesz arra, hogy az önkormányzat a Falugondnokság területén 

három napra területet biztosít a konténer elhelyezésére.   
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Az SzMSz 16.§ (2) bek. b) pontja alapján – 2018.  szeptember 20-án 17 óra    

18 perckor  -  zárt ülést rendel el, mivel az önkormányzat vagyonával rendelkezik. Aki ezzel a 

javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

6 igen szavazattal meghozta 

224/2018.(IX.20.) számú határozatát 

 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól  

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46.§ (2) bekezdés c) pontja alapján 2018.  szeptember 20-án    

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

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

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

                 Tósoki Imre              Németh Tünde 

                polgármester                            jegyző 

 

 

 

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

               Horváth Béla                       Pálfi Zsolt                     

                  képviselő                                                                                  képviselő 

 


