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Készült: Tihany Község Önkormányzat képviselő-testülete 2018. április 26-án  

   15  óra  00  perckor tartott  nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak: Tósoki Imre  polgármester 

   Varró János  alpolgármester 

   Horváth Béla  képviselő  

   Pálfi Zsolt  képviselő 

   Szabó Istvánné képviselő 

   Vámos Mária  képviselő 

 

Meghívottak:  Németh Tünde jegyző 

   Aradi István  alpolgármester 

   Mészáros Zoltán a Tihanyi Szabadtéri Játékok Kft. képviselője 

   Rózsa Éva Eszter a Németh László Művelődési Ház igazgatója 

   Petróczi Orsolya a Tihanyi Legenda Közhasznú NKft. ügyvezetője 

   Borbélyné Dobos Adrienn falugondnok 

   

    

Napirend:   
1. A Szabadtéri Színpad 2018. évi műsorának ismertetése 

Előadó: Mészáros Zoltán a Tihanyi Szabadtéri Játékok Kft. képviselője 

2. Felkészülés a 2018. évi idegenforgalmi szezonra 

Előadó: Rózsa Éva Eszter a Németh László Művelődési Ház igazgatója és  

   Petróczi Orsolya a Tihanyi Legenda Közhasznú NKft. ügyvezetője 

3. Beszámoló a Falugondnokság munkájáról 

Előadó: Borbélyné Dobos Adrienn falugondnok  

4. A különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási 

szolgáltatás feltételeiről, a kisvonat várakozóhelyek létesítésének és igénybevételének 

rendjéről szóló 11/2016.(VII.8.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Tósoki Imre polgármester 

5. Vegyes ügyek 

- zárt ülés 

Előadó: Tósoki Imre polgármester 

 

 

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

képviselő-testületi ülést 15 óra 00 perckor  megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

határozatképes,  Bakos Péter képviselő úr jelezte, hogy  később érkezik az ülésre. 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. 
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1. napirend:   A Bujtor István Szabadtéri Színpad 2018. évi műsorának ismertetése   

  Előadó: a Tihanyi Szabadtéri Játékok Kft. képviselője  

 

Tósoki Imre polgármester:  Tisztelettel köszönti a  Tihanyi Szabadtéri Játékok Kft. 

képviseletében megjelent  Mészáros Zoltán urat és felkéri, hogy ismertesse a szabadtéri színpad 

ez évi programját.   

 

Mészáros Zoltán: Köszönti a jelenlévőket. Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az 

idei évad végleges programja sikeresen összeállt, amely a tavalyihoz hasonlóan ebben az évben 

is egy jubileumi programmal kezdődik, ugyanis 15 éve működtetik a szabadtéri színpadot, és 

ebből az alkalomból július 6-án egy gálaműsort szerveznek, többek között Balázs Fecó, Tompos 

Kátya, Wolf Kati, Takács Nikolas és Szolnoki Péter közreműködésével. Ezt követi július 7-én 

a Boldogság c. darab, Pikali Gerda és Rékasi Károly főszereplésével. Az első gyermekelőadás 

ebben az évadban július 12-én lesz, amikor is az Oroszlánkirály c. darab kerül bemutatásra. 

Július 13-án a Mojo-Gengszterkomédia c. Orlai produkció kerül bemutatásra, július 14-én pedig 

a Budapest Bár koncertje lesz műsoron.  Július 19-én a Vízipók-Csodapók című 

gyermekelőadás, július 20-án a Dühöngő ifjúság, július 21-én pedig a Romance.com című 

színdarab kerül előadásra. Július 26-án a Nagy Ho-Ho-Ho-Horgász, július 27-én a Hazudj 

inkább kedvesem, július 28-án pedig a Valódi hamisítvány című produkciókra kerül sor.  

Augusztus 2-án a Kukori és Kotkoda című mesedarab, augusztus 3-án a Segítség megnősültem, 

augusztus  4-én  pedig A férfiak a fejükre estek című bohózat kerül a színpadon  bemutatásra. 

Augusztus 9-én a Süsü a sárkány című gyermekelőadás lesz, augusztus 10-én ismét fellép a 

Budapest Bár, augusztus 11-én pedig a  Turay Ida Szíház produkciója, a Hazudni tudni kell 

című színdarab kerül bemutatásra. Augusztus 16-án a Dr. Bubó című zenés musicalt tervezik 

műsorra tűzni, ezt követően pedig az augusztus 17-19-i hétvégén a  veszprémi Petőfi Színházzal 

közös szervezésben egy háromnapos operett fesztivál lesz, amelyen a Bor, mámor, szerelem, a 

Bob herceg című darab és egy operett gála kerül bemutatásra. A 2018. évad utolsó hétvégéjén, 

augusztus 24-én a Karinthy Színház művészeinek közreműködésével a Második nekifutás című 

vígjátékot, augusztus 25-én pedig záró előadásként a Veszek egy éjszakát című bohózatot 

kívánják műsorra tűzni. Változás a programban, hogy idén először nem került meghívásra sem 

a Csík, sem pedig az Alma Zenekar, azonban talán a műsorrendből is látható, hogy minden 

évben, így most is igyekeztek új előadásokkal színesíteni a palettát.   Megemlíti, hogy a 

Levendula Fesztivál hétvégéjére leszervezték Tihanyba  a Játékszín Tied a világ című 

színdarabját, amelyet az önkormányzatnak – polgármester úr előzetes tájékoztatása szerint – 

nem áll módjában anyagilag támogatni. Kérdése, hogy van-e mód olyan szponzor vagy 

szponzorok megkeresésre, akik megvásárolnának kb. 200 db jegyet;   így támogatva az előadást.   

 

Tósoki Imre polgármester: Az új rendezvények miatt sajnos nem áll rendelkezésre olyan 

támogatói összeg, amellyel az önkormányzat – a Tihanyi Legenda Nonprofit Kft.-n keresztül – 

hozzá tudna járulni a Levendula Fesztivál alkalmából tervezett előadás megszervezéséhez, 

hiszen most is küzd annak érdekében, hogy a megszokott önkormányzati rendezvények 

lebonyolításához forrást  szerezzen. Jelenleg sajnos nem látja annak lehetőségét, hogy mely 

cégeket tudná megkeresni a támogatói jegyek megvásárlásával kapcsolatban. Bízik benne, hogy 

az Operett Fesztivál – mint új kezdeményezés – meg fogja találni a helyét a  szabadtéri 

színpadon, és hosszú távon egy új programsorozat lesz belőle. Megköszöni a részletes 

tájékoztatást és sok sikert kíván valamennyi előadás lebonyolításához. 
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2. napirend: Felkészülés a 2018. évi idegenforgalmi szezonra 

  Előadó: Rózsa Éva Eszter a Németh László Művelődési Ház igazgatója és 

     Petróczi Orsolya a Tihanyi Legenda Közhasznú Nonprofit Kft. 

     ügyvezetője 
 

Tósoki Imre polgármester: Köszönti a napirend kapcsán megjelenteket és elsőként felkéri 

Rózsa Éva Eszter igazgatónőt, hogy a Németh László Művelődési Ház 2018. évre tervezett 

programjait ismertesse. 

 

Rózsa Éva Eszter igazgató:  Köszönti a jelenlévőket.  Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 

2018-ban eddig két sikeres rendezvényen vannak túl – a Farsang Farka – vidám téltemetés 

2018. február 10-én, a Húsvéti Nyuszibuli pedig április 1-én került megrendezésre. 

Hagyományosan nyitórendezvényként május 5-én lesz a Kecskeköröm Ünnep, amelynek a 

Belső-tó partja ad otthont. A programban a megszokott főzőverseny, gyerekprogramok, 

meseszínház, parasztolimpia, májusfa állítás és mászás, táncház szerepel, majd ezt követően 

másnap kerül sor a Tavaszi Népzenei Találkozóra, amelyre  a helyi művészeti csoportokon 

kívül közel száz vendéget várnak. A Tihanyi Pünkösdi Pálinka Piknik május 19-én és 20-án  

lesz, amelynek a Mádl Ferenc tér és a Pisky sétány ad otthont. A program első napján a 

sztárvendég a fiatalok körében igen népszerű  Lóci játszik nevű zenekar lesz, másnap pedig az 

idősebb korosztályt igyekeznek megcélozni, hiszen Sipos F. Tamás és   Szűcs Judit lesz a 

fellépő vendég, és természetesen nem maradhat el a Búgócsiga buli sem. A gyereknapi 

rendezvény családi nappal egybekötve 2018. május 27-én lesz a Mádl Ferenc téren, ahol 

rengeteg újdonság várja a gyerekeket. Megjegyzi, hogy ez a rendezvény évek óta már nemcsak 

a tihanyi, hanem a más településen élő gyermekeket is vonzza. Ebben az évben június 29-től 

július 1-ig tart a Levendula Fesztivál, amely immár tizennegyedik alkalommal kerül 

megrendezésre. A rendezvény kapcsán a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságával 

együttműködve úgy döntöttek, hogy kettéválasztják a június 22-től induló „Szedd magad” 

akciót és a fesztivál ténylegesen június 29-én  kezdődik. A rendezvényre vonatkozóan ebben 

az évben is óriási az érdeklődés,  már közel 100 kézműves jelentkezett, ill. kézműves 

kirakodóvásár nemcsak a Belső-tó partján, hanem a Pisky-sétányon is lesz. Megjegyzi, hogy a 

tájház és a skanzen – mint helyszín - sajnálatos módon felújítás miatt ebben az évben nincs 

jelen. Igyekeztek színes kínálatot összeállítani a fesztiválra – a pénteki napon a Tárkány-művek, 

Péter Szilvia akusztikus koncertje és Bugócsiga buli lesz, szombaton a Zsikó zenekar és a 

Madara Házibuli zenekar lép fel, vasárnap pedig Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert zenés 

irodalmi műsora várja az érdeklődőket a főtéren; ill. ugyanerre a napra egyeztetés van a 

Tizenkét dühös ember című színdarab megszervezése a színházterembe. Az elmúlt évek 

tapasztalataiból kiindulva az idén is nagy hangsúlyt szeretnének fekteti a nyári, főként 

hétvégéken zajló főtéri programsorozatra. Sikerült ebben az évben olyan fellépőket meghívni, 

mint a Barrio Latino, Falusi Mariann a Füred Dixiland Banddel, de helyet kapnak olyan fiatal, 

tehetséges zenekarok is, mint a Baris Gábor Trió és  az In major Swing, ill. fellép a Budapest 

jazz Swing is. Mindemellett természetesen megrendezésre kerül a Visszhang Fesztivál és ami 

kuriózumnak számít, a II. Kézműves Sör Fesztivál, amelynek a főszervezője a Legendás Ház. 

Amint már elhangzott, az augusztus 20-i hosszú hétvégén kerül sor a Veszprémi Petőfi Színház 

által szervezett Tihanyi Operett Fesztiválra, az állami ünnepen pedig a Rajkó zenekar zenél 

majd.  Ezeket a rendezvényeket követi a Tihany Hangja Jazz Fesztivál, amelyre a szervezők 

ugyancsak elismert és színvonalas zenészeket hívtak meg. A gyermektáborok természetesen  az 

idén is megszervezésre kerülnek, hogy az óvodai  és iskolai szünetet minél tartalmasabban 

tudják eltölteni a tihanyi gyerekek. Végezetül elmondja, hogy a Szüreti Fesztivál és a Garda 

Fesztivál jelenleg még szervezés alatt van.  
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Tósoki Imre polgármester: Megköszöni a beszámolót és sok sikert kíván a programok 

lebonyolításához. Felkéri Petróczi Orsolya ügyvezetőt, hogy a Tihanyi Legenda Kft. 

idegenforgalmi szezonra történő felkészüléséről is adjon egy rövid tájékoztatót.  

 

Petróczi Orsolya ügyvezető:  Köszönti a Képviselő-testület tagjait. Tájékoztatásul elmondja, 

hogy egy igen aktív évkezdésen vannak túl, mivel rengeteg háttérmunkát végeztek az elmúlt 

hónapokban. Kiveszik a részüket többek között a tavaly elnyert EFOP pályázat teendőiből, 

hiszen érinti a rendezvények egy részét is;  a pályázat kapcsán fonták össze például a szálakat 

a Tihanyi Horgászegyesület nagyszerű szemétszedési akciójával, amely nagyon sok embert 

megmozgatott a településen; sőt éppen ezért őszre is terveznek egy ilyen akciót. A TDM teljes 

egészében átvette a rendezvények kitelepüléseinek koordinálást, szinte minden rendezvényen 

színesítik a palettát a Pisky sétányon. A Tihany kiadványok – a nagy népszerűségnek örvendő 

Tihany infó, illetve az Eseménynaptár, valamint a letéphető térképek  idén is  szolgálják az ide 

látogatók információval történő ellátását. A letéphető térképek megújítása éppen folyamatban 

van, rákerül többek között a kilátó és néhány apró változtatás is. Igyekeznek naprakész 

információkkal ellátni a vendégeket a Tourinform irodában, és  változatlanul kiküldik  havonta 

a Tihanyi Hírlevelet a nyaralóknak, vendégeknek. Létrehozták a Tihanyi Szolgáltatók Titkos 

Csoportját a Facebookon, ahol az őket érintő híreket, információkat osztják meg,  ezen kívül  

pedig létezik már Tihany Hivatalos Oldala Instagram oldal is. A település idén is képviseltette 

magát a március elején tartott budapesti Utazás kiállításon, ahol 30.000 látogató ismerkedhetett 

meg  kínálatukkal, itt  nagy sikere volt a kóstoltatásnak: levendulás kekszet és levendulaszörpöt 

kínáltak. Itt szeretné megjegyezni, hogy a kiállítások „hozama” egyre inkább leszállóágban van, 

így a költséghatékonyság miatt döntöttek idén is az mellett, hogy a Balaton régiós standon, a 

Tihanytól Almádiig tartó Balaton Best térség pulton szerepelnek.  Az általuk működtetett 

Tihanyi Tájházak, a Parasztgazda Háza és a Halászcéh Ház munkálatai hamarosan kezdődnek, 

így várhatóan az ősztől megújulva-megszépülve és színes új kínálattal nyithatják meg a 

kapukat. A háttérmunka folyik természetesen, számos programötletük van, és nagyon várják 

már, hogy egész éven át nyitva lehessenek. Felhívással igyekeznek összegyűjteni a megújuló 

kiállítás anyagát, hiszen annak frissítése is a feladatok között van. Idén sem maradnak 

nemzetközi megmérettetés nélkül, hiszen a tavalyi Entente Florale Europe arany minősítés után 

idén a Communities in Bloom elnevezésű, nemzetközi környezetszépítő versenyen indul el a 

település.  A 2 fős tengerentúli zsűri június 22-én járja be a települést, amelynek  

kritériumrendszere nagyvonalakban megfelel a tavalyi európainak.  A Communities in Bloom 

kapcsán is több akciót indítanak a településen -  az évek óta hagyományos Virágos Tihanyért 

verseny mellett idén lesz Takaros Tihanyi Porták mustra, illetve egy rajzpályázatot is hirdetnek 

„Virágba borult a kincses félsziget” címmel. Az elmúlt hónapokban igen aktív Facebook 

jelenlétet produkáltak. Igyekeznek napi szinten posztolni, így készült pl. poszt a Költészet 

Napja kapcsán, a Víz Világnapja vagy éppen a Gyermekkönyvek Nemzetközi napja 

vonatkozásában is – természetesen mindegyikben Tihanyhoz kapcsolódó tartalmakkal. Ezzel 

az oldal kedvelőinek száma közel 2000-et ugrott.  2018. több szempontból is kedvez a 

kommunikációnak: az idei év a Családok éve, illetve az év gyógynövénye idén a levendula. A 

TDM szervezet ezt a  kettőt összekapcsolva hirdet  majd meg egy fotópályázatot júniusban. 

Fontosnak tartják a  kereslet, a hozzájuk látogatók igényeinek és véleményének feltérképezését, 

így felfrissítették és aktualizálták a korábban a Tourinform irodában használt kérdőívet, amelyet 

az irodába betérők is kitölthetnek.  Idén is részt vesznek a Nyitott Balaton kampányban, amelyet 

a Balatoni TDM Szövetség hirdet meg évek óta, ezzel is ösztönözve a belföldi turistákat, hogy 

a tavaszi és őszi szezonban is látogassanak a Balatonhoz. A tavasziban a Kecskeköröm Ünnep, 

illetve a Gyereknap kapcsán állítottak össze csomagajánlatot; az őszire pedig 13+1-es őszi 

tihanyi totóval és különböző játékokkal készülnek.  
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A település júniusban ismét bemutatkozási lehetőséget kap  a Nemzeti Regattán Siófokon.  

Végül el kívánja mondani, hogy az a megtiszteltetés érte a települést, hogy idén májusban 

Tihany lesz a díszvendége a Gyulai Virágok Fesztiváljának, amelyre természetesen sok 

levendulával, ill. levendulás termékkel készülnek.  

 

Tósoki Imre polgármester: Megköszöni a részletes beszámolót.  

 

3. napirend:   Beszámoló a Falugondnokság munkájáról 

  Előadó: Borbélyné Dobos Adrienn falugondnok 

 

Tósoki Imre polgármester: Köszönti  Borbélyné Dobos Adrienn falugondnokot és kéri, hogy – 

annak ellenére, hogy a  Falugondnokság munkájáról készült beszámoló előzetesen megküldésre 

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

 

Borbélyné Dobos Adrienn falugondnok:  Megköszöni a szót.  Elsősorban  a személyi 

állománnyal kapcsolatban elmondja, hogy  26 kolléga dolgozik a Falugondnokságnál , nekik 

kell elvégezni azokat a          feladatokat, amelyeket  a település tisztán tartása, üzemeltetése, 

karbantartása,  intézményeinek kiszolgálása, szolgáltatásai - strandok, rendezvények, stb. 

színvonalának megtartása, esetleg javítása jelent. Az asztalos és szerelőműhelyben 3 fő 

dolgozik (ebből 1 fő 4 órában), a gépkezelők és járművezetők létszáma összesen 2 fő, a műszaki 

mobil csapat pedig 2-3 főből áll. a zöldterület kezelésre, szemetesek ürítésére, utcaseprésre 

strandtakarításra, stb. 9 fő áll rendelkezésre, ebből   2 személy állandó jelleggel a központban - 

főterek, templomkert, sétány, kálvária, hajóállomás stb. – tevékenykedik. Munkájukról 

szezononként lebontva a  következőket mondja el: tavasszal a legfontosabb feladataik a téli 

síkosság mentesítő összetakarítása, az utcák söprése, virágosítás, a zöldterületek rendezése, a 

felkészülés a strandszezonra, a kültéri fatárgyak kezelése, a szabadtéri színpad nyitásának 

elősegítése, az április elejétől folyamatos fűnyírás és a lomtalanításnál történő közreműködés.  

Nyáron feladataik közé tartozik főként a rendszeres strandtakarítás -  amely főszezonban 

naponta a hétvégi napokon is történik -, a gyomtalanítás és gazolás a beültetett területeken, a 

fűnyírás kül- és belterületeken egyaránt, ill. a naponkénti öntözés.  Az őszi legfontosabb 

feladatok a fűnyírás, lombgyűjtés, a kültéri padok és virágládák begyűjtése, a strandok bezárása, 

ill. a felkészülés a télre.  A téli teendők közé tartozik szükség esetén  a síkosság mentesítés és 

a hóeltakarítás, a zöldterületek karbantartása, ill. a hulladék elszállítása. A szezonális teendőkön 

kívül több, egész évben rendszeres munkát végeznek. Ezek közé tartozik a szemetezés, hulladék 

szállítása, zöld hulladék szállítás (üdülő övezetben is), az óvoda-  és iskolabusz üzemeltetése, a 

közétkezők számára ebédszállítás, az intézmények kiszolgálása, a rendezvények 

lebonyolításának segítése, továbbá a gépek és  járművek karbantartása és javítása. Az elmúlt 

évben az időjárás nem segítette a munkájukat. Mivel csapadékos, néha viharos volt a nyár, így 

a feladatok is szinte megduplázódtak. Ezek közé tartozott a viharok után kidőlt fák, letört ágak 

eltávolítása, a csapadékos nyár miatti folyamatos fűnyírás,  ill. a  Balaton magas vízállása miatt 

a szabad strandok takarítása is problémás volt. Továbbra is gondot okoz a zöldhulladék 

kirakása, elszállítása, elhelyezése és megsemmisítése, ill. közterületi és szelektív hulladék 

elhelyezése, amely sok helyen nem rendeltetésszerűen funkcionál. Elmondja, hogy a virágosítás 

kapcsán még mindig problémát jelent a kiültetett virágok eltűnése, esetenként a virágtartó 

ládával együtt.  Végül a zöld hulladékra visszatérve elmondja, hogy próbálnak rendszert hozni 

ebbe a kényes dologba, de nem egyszerű, ill. lehetne rá megoldás, hogy tavasszal és ősszel egy-

két hónapot biztosítsanak az összegyűjtésére,  és nem  pedig egész évben.    Kéri a Tisztelt 

Képviselő-testületet, hogy a munkáját a továbbiakban is támogassa, a beszámolóját pedig 

fogadja el. 
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Tósoki Imre polgármester: Kérése, hogy a gödrösi strandon a lépcsőket helyezzék ki, mivel 

többen vannak már, akik fürdeni szeretnének a Balatonban. 

 

Borbélyné Dobos Adrienn falugondnok: A Falugondnokság dolgozói a  holnapi nap folyamán 

két strandlépcsőt helyeznek ki a Gödrösben.  

 

Pálfi Zsolt képviselő: Kérdése, hogy a 71-es út mellett, a tihanyi elágazónál lévő virágágyással 

mit lehetne kezdeni, ugyanis nagyon el van gazosodva? 

 

Borbélyné Dobos Adrienn falugondnok: A virágágyást a kollégái  már gyomirtózták, felrotálják 

és az egynyári növények megérkezését követően, május 7. után egynyári növényekkel be fogják 

ültetni. 

 

Varró János alpolgármester:  Javasolja, hogy legalább a központi helyekre kerüljenek ki plusz 

hulladékgyűjő edények, és   többször  ürítsék őket hétvégéken és a többnapos ünnepeken.   

 

Tósoki Imre polgármester: Egyetért a felvetéssel, amelyet kiegészít azzal, hogy szó volt már 

arról, hogy a nagyobb rendezvényeken fokozott figyelmet kell fordítani a szemét 

összegyűjtésére és a hétvégéken is meg kell szervezni, hogy a Falugondnokság  délután 15-16 

óra körül  begyűjtse és elszállítsa a hulladékot.   Tájékoztatásul elmondja még, hogy az  

önkormányzat sikeresen indult a Vidékfejlesztési Programban, és pályázati forrásból lehetősége 

nyílt a már meglévő traktorhoz egy fűnyíró adapter beszerzésére,  amely remélhetőleg 

megkönnyíti és -gyorsítja a Falugondnokság munkáját.  Megköszöni a tájékoztatást és a 

beszámolót. Határozati javaslata, hogy a Képviselő-testület a Falugondnokság 2017. évi 

munkájáról készült beszámolót fogadja el. Aki ezzel egyetért, igennel szavazzon. 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

6 igen szavazattal meghozta 

86/2018.(IV.26.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a Falugondnokság 2017. évi munkájáról 

készült beszámolót elfogadja. 

 

4. napirend: A különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett  

  személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, a kisvonat várakozóhelyek  

  létesítésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2016.(VII.8.)  

  önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Tósoki Imre polgármester 

 

Tósoki Imre polgármester: Felkéri jegyző asszonyt a napirend előterjesztésére. 

 

Varró János alpolgármester 16 óra 03 perckor távozik az ülésteremből. 

 

Németh Tünde jegyző: A jelenlévők előtt ismert, hogy 2016. július 8-án lépett hatályba a 

különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatás 

feltételeiről, a kisvonat várakozóhelyek létesítésének és igénybevételének rendjéről szóló 

11/2016.(VII.8.) önkormányzati rendelet, az abban foglaltak megsértése esetén pedig az 

ugyancsak ekkor módosított, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló  rendeletben foglalt szankciókat alkalmazta az 

önkormányzat.  
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A Kúria megvizsgálta a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletet és az Önkormányzati 

Tanács úgy döntött, hogy a 4/A §-t hatályon kívül helyezi, amelyet a párhuzamos 

szabályozással indokolt.  A vizsgálat megállapította, hogy az önkormányzat illetékességi 

területén a különcélú menetrend szerinti személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett 

személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos, hátrányos jogkövetkezmények tekintetében helyi 

szinten két párhuzamos szabályozás van, és bár véleményük szerint ez nem jogellenes, az 

Önkormányzati Tanács álláspontja szerint jogbizonytalanságot okoz – ezért a rendelet 

átdolgozása szükséges. Az újonnan kidolgozott rendelettervezetben a szankciók átvezetésre 

kerültek, ill. az önkormányzat az  útvonal engedélytől eltérő útvonalon végzett személyszállító 

szolgáltatás esetén   is szankcionálni tudja az üzembentartót, ill.  a sofőrt. A bírság összege is 

módosult – az üzembentartóval szemben max. 800.000,- Ft, a járművezetővel szemben pedig 

max. 200.000,- Ft közigazgatási bírság szabható ki. A rendelettervezetben szerepel még egy 

plusz műszaki kitétel is, vagyis  kisvonattal végzett személyszállítási szolgáltatást kizárólag a 

rendelet 3. mellékletében foglalt műszaki és egyéb feltételeknek megfelelő járművel lehet 

végezni. Javasolja továbbá, hogy a rendeletmódosítás lépcsőzetesen kerüljön hatályba, vagyis 

a szankciókat tartalmazó paragrafusok a rendelet kihirdetését követő napon, vagyis április 28-

án, a műszaki tartalmakra vonatkozó 3. melléklet pedig június 29-től lépjen hatályba. Kéri a 

Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet az előterjesztés szerint fogadja el.  

 

Tósoki Imre polgármester: Aki az elhangzott rendelet módosító javaslattal egyetért, igennel 

szavazzon.  

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

5 igen szavazattal meghozta 

7/2018.(IV.27.) önkormányzati rendeletét 

 

A különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett  

személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, a kisvonat várakozóhelyek létesítésének és 

igénybevételének rendjéről szóló 11/2016.(VII.8.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 

 

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

 

5. napirend:  Vegyes ügyek 

Előadó: Tósoki Imre polgármester 

 

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

témák ismertetésére.  

 

Németh Tünde jegyző:  Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a településrendezési eszközök 

4. módosításához kapcsolódóan arról szükséges dönteni, hogy az önkormányzat ehhez a 

módosításhoz  környezeti értékelést készíttet-e.  A jelenlévők előtt ismert, hogy a 

településrendezési eszközök 4. módosításáról 2018. márciusában született döntés, amely 

kiterjedt az új településképi rendelettel való összhang megteremtésére, ill. a Forster Gyula 

Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ egy ingatlanra vonatkozóan a 

nyilvántartott műemléki státuszt törölte, tehát ezt a módosítást  szükséges átvezettetni a 

rendeletben.  
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Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm.rendelet 

szerinti felhatalmazás alapján dönteni kell a környezeti vizsgálat szükségességéről is, amelynél 

figyelembe kell venni a környezeti hatások jelentőségét.  Főépítész asszony véleménye szerint 

a terv által érintett környezeti hatások nem tekintetők jelentősnek, mivel a módosítás a 

településképi rendelet és a helyi építési szabályzat közötti összhang megteremtését szolgálja,  

nem kerül kijelölésre új beépítésre szánt terület,  valamint a meglévő környezeti elemekben és 

rendszerekben nem következik be semmilyen változás.  Ismerteti a környezeti vizsgálat 

elkészítésének szükségességével kapcsolatban előkészített határozati javaslatot és kéri annak 

elfogadását. 

 

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

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

5 igen szavazattal meghozta 

87/2018.(IV.26.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési eszközök (HÉSZ) – 

állami főépítészi eljárásban történő – 4. módosításával kapcsolatban, az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 

3. § szerinti felhatalmazás alapján azt a döntést hozza, hogy jelen módosítás során 

 - a módosítások környezetre gyakorolt várhatóan elenyésző vagy semmis hatása miatt -  a 

környezeti vizsgálat elkészítését nem tartja szükségesnek A terv által érintett környezeti 

hatások nem tekinthetők jelentősnek, mivel a módosítás  

a) a településképi rendelet és a helyi építési szabályzat közötti összhang megteremtését 

szolgálja; 

b) nem kerül kijelölésre új beépítésre szánt terület; 

c) a meglévő környezeti elemekben és rendszerekben nem következik be semmilyen változás. 

A Képviselő-testület a településrendezési eszközök módosítása során a helyben szokásos 

módon biztosítja a településrendezési eszközök tervezett és jóváhagyott dokumentációinak 

közzétételét. 

 Felelős: Tósoki Imre polgármeter 

       Bujdosó Judit főépítész 

  Határidő: folyamatos 

 

Tósoki Imre polgármester: Az SzMSz 16.§ (2) bek. b) pontja alapján – 2018. április 26-án    16 

óra   10  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 

88/2018.(IV.26.) 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.  április 26-án    

16  óra 10 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  

 

 
 


