
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.  április 11-én        

               16 óra 00  perckor tartott rendkívüli  nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak: Tósoki Imre  polgármester 

   Varró János   alpolgármester 

   Bakos Péter  képviselő 

   Horváth Béla  képviselő 

   Pálfi Zsolt  képviselő 

   Szabó Istvánné képviselő 

 

Tanácskozási joggal Németh Tünde jegyző 

vesz részt:   Rózsa Éva Eszter igazgató  

 

Napirend:  

1. Vegyes ügyek 

- zárt ülés 

 Előadó: Tósoki Imre polgármester  

 

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

16 óra 00 perckor  megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes,  

Vámos Mária képviselő előzetesen jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri  

Varró János alpolgármestert és  Szabó Istvánné  képviselőt.  Ismerteti a napirendet, amellyel 

aki egyetért, igennel szavazzon.  

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

6 igen szavazattal elfogadta  

napirendet. 

 

1. napirend: Vegyes ügyek  

  Előadó:  Tósoki Imre polgármester 

 

Tósoki Imre polgármester:  Felkéri jegyző asszonyt a nyilvános ülésen tárgyalandó vegyes 

ügyek ismertetésére. 

 

Németh Tünde jegyző:  A Képviselő-testület a március 22-én megtartott ülésén tárgyalta a 

Tihany, 0140/8 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásának ügyét,  a településfejlesztési 

szerződésben szereplő összeg mértékét pedig az ingatlan értéknövekedésének 10%-ában  

állapította meg. A Képviselő-testület döntött arról is, hogy a megállapított összeg 50%-ának 

megfizetése után tárgyalja ismét a belterületbe vonás ügyét. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 

a kérelmező a szükséges összeget április 5-én befizette, az erről szóló igazolást pedig  

megküldte az önkormányzat részére. Mindezek alapján javasolja, hogy a Képviselő-testület  a 

tulajdonos kérelmére kezdeményezze a Tihany, 0140/8 hrsz.-ú telek belterületbe vonását a 

Balatonfüredi Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál.  A belterületbe vonás költsége a Tihany, 

0140/8 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosát terhelje. Javasolja, hogy a Képviselő-testület hatalmazza 

fel a polgármestert a belterületbe vonási eljárás elindítására 

 

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

6 igen szavazattal meghozta 

79/2018.(IV.11.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonos kérelmére kezdeményezi  a 

Tihany, 0140/8 hrsz.-ú telek belterületbe vonását a  Balatonfüredi Járási Hivatal Földhivatali 

Osztályánál.  A belterületbe vonás költsége a Tihany, 0140/8 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosát 

terheli. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a belterületbe vonási eljárás elindítására. 

Felelős: Bujdosó Judit főépítész 

Határidő: azonnal  

 

Németh Tünde jegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Magyar Államkincstár 

Veszprém Megyei Igazgatósága a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 

2017. évi C. törvény 3. mellékletének I.1. pont szerinti Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 

támogatása jogcím tekintetében elkészítette a végleges pályázati kiírást. A települési 

önkormányzatok, ill. gesztor önkormányzatok vissza nem térítendő   költségvetési támogatást 

igényelhetnek a lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás 

szolgáltatásának támogatására. Az érintett önkormányzatok  pályázataikat a Magyar 

Államkincstár Megyei Igazgatóságán keresztül, elektronikus felületen nyújthatják be. A DRV 

minden évben megadja a szükséges adatokat, azonban szükséges, hogy  a Képviselő-testület 

határozatával is megerősítse a  2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására 

vonatkozó pályázaton való indulási szándékát – ismerteti  a 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 

80/2018.(IV.11.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a 2018. évi lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A 

Képviselő-testület meghatalmazza  a polgármestert az állami támogatás igénylésének 

benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.  

Felelős: Tósoki Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Tósoki Imre polgármester: Az SzMSz 16.§ (2) bek. b) pontja alapján – 2018. április 11-én 16 

óra 24 perckor  -  zárt ülést rendel el, mivel az önkormányzat vagyonával rendelkezik. Aki ezzel 

a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
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Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

6 igen szavazattal meghozta 

81/2018.(IV.11.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól  

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46.§ (2) bekezdés c) pontja alapján 2018. április 11-én    

16 óra 24 perckor – zárt ülést rendel el, mivel az önkormányzat vagyonával rendelkezik.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

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

                 Tósoki Imre             Németh Tünde 

                polgármester                           jegyző 

 

 

 

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

              Varró János                            Szabó Istvánné  

            alpolgármester                                                                               képviselő 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 


