
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.  január 30-án        

               15 óra 00  perckor tartott  rendkívüli  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 

   Rózsa Éva Eszter igazgató 

   Petróczi Orsolya ügyvezető 

   Szabó Kálmán  ügyintéző 

 

Napirend:  

1. A „Communities in Bloom” nemzetközi virágosítási versenyen való részvétel 

megtárgyalása 

Előadó: Tósoki Imre polgármester 

2. A Tihany, Csokonai u. 38. szám alatti önkormányzati ingatlan felújítása 

Előadó: Tósoki Imre polgármester 

3. Vegyes ügyek 

Előadó: Tósoki Imre polgármester  

 
Tósoki Imre polgármester:  Köszönti a megjelenteket,    a rendkívüli  képviselő-testületi ülést  

15 óra 03 perckor  megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes.     

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri  Bakos Péter és Horváth Béla képviselőt.  Ismerteti a 

napirendet, amellyel aki egyetért, igennel szavazzon.  

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal elfogadta  

napirendet. 

 

1. napirend: A „Communities in Bloom”  nemzetközi virágosítási versenyen  

  való részvétel megtárgyalása 

  Előadó:  Tósoki Imre polgármester 

 

Tósoki Imre polgármester:  Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Magyar Turisztikai 

Ügynökség egyik munkatársa azzal a javaslattal kereste meg az önkormányzatot,  hogy a 

település  induljon a „Communities in Bloom” elnevezésű nemzetközi virágosítási versenyen. 

Véleménye, hogy a megmérettetésen való részvétel óriási reklám- és marketinglehetőséget 

jelentene Tihany számára, hiszen  magyarországi település ezen a versenyen még egyszer sem 

indult.   Felkéri Rózsa Éva igazgatónőt és Petróczi Orsolya ügyvezetőt, hogy a versenyen való 

részvétel feltételeiről tájékoztassa a jelenlévőket.  
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Rózsa Éva Eszter igazgató:  A Magyar Turisztikai Ügynökség munkatársának véleménye 

szerint a település nagyon jó eséllyel indulhatna a versenyen, amelynek kanadai szervezőivel  

az MTÜ-nek egyébként nincs kapcsolata. A feltételrendszer nagyon hasonló, mint az Entente 

Florale esetében – most is fontos szempont pl. a virágosítás, a környezetvédelem, vagy a  

környezettudatosság. A versenyen három kategóriában lehet indulni, Tihany természetesen a 

legkisebb települések között vehetne részt.  Egy 2-3 főből álló nemzetközi zsűri értékeli a 

résztvevő településeket, és a kiindulópont az, ha az európai versenyen „elkövetett” hibák 

kijavításra kerülnek, Tihany akár az arany minősítést is elérheti. 

 

Petróczi Orsolya ügyvezető: A nemzetközi verseny nevezési díja 1.000 Euro, amelyhez 

hozzáadódnak a tolmácsolás, az étkezések és szállás díja,  ill.  egy minimális marketing költség, 

hiszen a tavalyi portfólióból el lehet indulni és a leglényegesebb, szükséges dokumentumok – 

pl. fakataszter és biodiverzitás program -  már rendelkezésre is  állnak. A versenyen való indulás 

költsége az előzetes számítások szerint összesen 2.500.000,- Ft lenne.  

 

Tósoki Imre polgármester:  Véleménye, hogy mindenképpen érdemes elindulni a versenyen, 

hiszen az arra befektetett pénzösszeg mindenképpen a település  további szépítésére fordítódik. 

Úgy gondolja, hogy ezt a lehetőséget nem szabad kihagyni, mivel Tihany akár újra az első 

helyezett lehetne egy  versenyen.   

 

Varró János alpolgármester: Támogatja a versenyen való részvételt, mivel a felkészülés során 

olyan feladatokat kell elvégezni, amelyeket egyébként is megvalósítana az önkormányzat – pl. 

rézsűtisztítás és virágosítás.  

 

Tósoki Ime polgármester: Határozati javaslata, hogy a település vegyen részt a „Communities 

in Bloom” 2018. évi nemzetközi virágosítási versenyen, amelynek költségeire a Képviselő-

testület 2.500.000,- Ft összeget biztosítson, a 2018. évi költségvetés terhére. Aki ezzel egyetért, 

igennel szavazzon.  

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

18/2018.(I.30.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni a „Communities in 

Bloom” 2018. évi nemzetközi virágosítási  versenyen, amelynek költségeire 2.500.000,- Ft 

összeget biztosít, a 2018. évi költségvetés terhére. 

Felelős: Tósoki Imre polgármester 

Határidő: 2018. február 28.  

 

2. napirend: A Tihany, Csokonai u. 38. szám alatti önkormányzati ingatlan felújítása 

 Előadó: Tósoki Imre polgármester 

 

Tósoki Imre polgármester: Felkéri  Szabó Kálmán műszaki ügyintézőt a napirend 

előterjesztésére.  

 

Szabó Kálmán ügyintéző:  Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Csokonai u. 38. szám 

alatti ingatlan irodává történő berendezéséhez a hivatal árajánlatokat kért be az épület 

klimatizálására, amelyre – 4 db beltéri és 2 db kültéri eszköz szereléssel – a legkedvezőbb 

ajánlatot a  balatonfüredi székhelyű Klíma-Fore Bt. adta, 980.500,- Ft + Áfa díjért. Ismerteti az 

ajánlat elfogadására vonatkozó határozati javaslatot. 
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Tósoki Imre polgármester: Aki az elhangzott javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

19/2018.(I.30.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany, Csokonai u. 38. szám alatti épület 

klimatizálásához szükséges 4 db beltéri és 2 db kültéri eszközt a hozzá tartozó szereléssel, 

beüzemeléssel együtt a Klíma-Fore Bt.-től (8230 Balatonfüred, Szömörce u. 11.) kívánja 

megrendelni, 980.500,- Ft + Áfa díjért.  

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

Felelős: Szabó Kálmán ügyintéző 

Határidő: 2018. február 28.  

 

Szabó Kálmán ügyintéző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az épület irodává történő 

berendezéséhez számítógépes eszközök beszerzésére is szükség van, amelynek alapján 5 db 

munkaállomás – 4 db laptop és 1 db asztali gép – létrehozásához a legkedvezőbb ajánlatot a 

veszprémi székhelyű Bakony Web Bt. adta, 1.083.000,- Ft + Áfa beszerzési díjért. 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 

20/2018.(I.30.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany, Csokonai u. 38. szám alatti épület 

felújításához szükséges számítógépek beszerzését a Bakony Web Bt.-től (8200 Veszprém, 

Alsóharaszt u .16.) kívánja megrendelni, 1.083.000,- Ft + Áfa beszerzési díjért.   

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

Felelős: Szabó Kálmán ügyintéző 

Határidő:  2018. február 28.  

 

 

3. napirend: Vegyes ügyek 

  Előadó: Tósoki Imre polgármester 

  

Tósoki Imre polgármester:  Felkéri jegyző asszonyt a napirend előterjesztésére. 

 

Németh Tünde jegyző: A jelenlévők előtt ismert, hogy az  Állami Számvevőszék az elmúlt 

évben ellenőrizte a Congeria Kft. 2013., 2014., 2015 és 2016. évi  működését, azonban az 

ellenőrzés eredményéről készült zárójelentés eddig még nem került megküldésre.  Az ÁSZ a 

Cégbíróságnak is küldött anyagot, amelynek eredményeként felhívta a Kft.-t,   hogy a végzés 

kézhezvételétől számított 30 napon belül nyilatkozzon, hogy a beszámoló Képviselő-testület 

általi elfogadására az említett években  sor került-e és ha nem, milyen okból; ezen években a 

beszámoló közzétételének és elfogadásának időpontja mikorra esett; felügyelőbizottsági 

vélemény a beszámolókról született-e; az eredményfelosztásról született-e döntés, ill. mindezek 

megfelelő okiratok csatolásával történő igazolására szólította fel a céget.   
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A Congeria Kft. áttekintette a dokumentumokat és megállapításra került, hogy 2013. és 2015. 

évben a Képviselő-testület nem fogadta el a cég beszámolóját, annak ellenére, hogy a Felügyelő 

Bizottság vizsgálta a működést.   Tájékoztatásul elmondja, hogy a Congeria Kft. Felügyelő 

Bizottsága 2014. május 30-án  az 1/2014.(V.30.) számú határozatával jóváhagyólag tudomásul 

vette és elfogadta a cég 2013. évi gazdálkodási helyzetéről készült beszámolót, a képződött 

5.043 eFt adózott eredményt eredménytartalékba helyezte.  Mindezek alapján kéri, hogy a 

Képviselő-testület határozatával erősítse meg a Felügyelő Bizottság döntését – ismerteti az erre 

vonatkozó javaslatot. 

 

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

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

21/2018.(I.30.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja 

a Congeria Településüzemeltető és Szolgáltató Kft. (8237 Tihany, Kossuth u. 12.) 2013. évi 

gazdálkodási helyzetéről készült – mérleget és kiegészítő mellékletet tartalmazó – beszámolót. 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a  Congeria Településüzemeltető és  

Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága a képződött 5.043 eFt adózott eredményt 

eredménytartalékba helyezi. 

Felelős Németh Tünde jegyző 

Határidő: azonnal   

 

Németh Tünde jegyző:   Tájékoztatásul elmondja, hogy  a Congeria Kft. Felügyelő Bizottsága 

2016. május 30-án az 1/2016.(V.30.) számú határozatával jóváhagyólag tudomásul vette és 

elfogadta a cég 2015. évi gazdálkodási helyzetéről készült beszámolót. Mindezek alapján kéri, 

hogy a Képviselő-testület határozatával erősítse meg a Felügyelő Bizottság döntését – ismerteti 

az erre vonatkozó javaslatot. 

 

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

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

22/2018.(I.30.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Congeria Településüzemeltető és 

Szolgáltató Kft. (8237 Tihany, Kossuth u. 12.) 2015. évi beszámolóját elfogadja.  

Felelős Németh Tünde jegyző 

Határidő: azonnal   

 

Németh Tünde jegyző: A Képviselő-testület előtt ismert,  hogy az ombudsman megvizsgálta az 

önkormányzat  kisvonatos személyszállításról szóló  rendeleteit.  Tájékoztatásul elmondja, 

hogy a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása után volt 

lehetőség arra, hogy a kisvonatra vonatkozó előírásokat rendeletben szabályozza a Képviselő-

testület, ezzel egy időben pedig módosította a közösségi együttélés  alapvető szabályairól szóló 

13/2013.(VII.4.) önkormányzati rendeletét is; és  kiegészítette egy 4/A. §-al,  amely  a 

kisvonatos  személyszállításról szóló  rendeletben foglalt szabályokat megsértő üzemeltetővel 

vagy sofőrrel szemben alkalmazható  szankciókat tartalmazta.  
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Egy tihanyi vállalkozó  megkeresése alapján az ombudsman – az említett két rendelet vizsgálata 

után -  a  Kúria Önkormányzati Tanácsához fordult, hogy helyezze hatályon kívül a 

rendeleteket, arra hivatkozva, hogy azok jogszabállyal ellentétesek.  A Kúria  decemberben 

megérkezett döntése szerint  a személyszállítási szolgáltatás feltételeiről szóló 11/2016.(VII.8.) 

önkormányzati rendelettel kapcsolatban nem talált problémát, azonban a közösségi együttélés 

szabályairól szóló 13/2013.(VII.4.) önkormányzati rendelet 4/A. §-át hatályon kívül helyezte. 

A Kúra arra való hivatkozással semmisítette meg az említett szakaszt, hogy az önkormányzat 

felhatalmazó rendelkezés nélkül tette a bírságot a rendeletbe;   továbbá úgy véli,  a 

jogbiztonságot sérti az, hogy két rendeletben van  szankció szabályozva.   

 

Tósoki Imre polgármester: Megköszönte a tájékoztatást és a részvételt, és  2018. január 30-án 

15 óra 50 perckor bezárta az ülést.  

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

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

                 Tósoki Imre              Németh Tünde 

                polgármester                            jegyző 

 

 

 

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

               Bakos Péter                                  Horváth Béla 

                 képviselő                                                                                 képviselő 

 

 
 
 

 


