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Készült: Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.  június 5-én          

               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 

   Vámos Mária  képviselő 

 

Tanácskozási joggal Németh Tünde jegyző 

vesz részt:   Aradi István  alpolgármester  

 

Napirend:  

1. Vegyes ügyek 

- zárt ülés 

Előadó: Tósoki Imre polgármester 

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

15 óra 06 perckor  megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes,  

Pálfi Zsolt képviselő úr előzetesen jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri    

Varró János alpolgármester urat  és Vámos Mária képviselő asszonyt.  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:  Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a tegnapi napon 

egyeztetett a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések polgármestereivel 

a bejárós gyermekek óvodába történő  szállításának kérdésével kapcsolatban, akik elfogadták 

az önkormányzat azon álláspontját, hogy a buszos szállítást 2018. szeptember 1-től meg kívánja 

szüntetni.  Az érintett polgármesterek ígéretet tettek arra, hogy lehetőségeik szerint  próbálnak 

segíteni a településeiken élő, a tihanyi óvodába járó gyermekek szüleinek a bejárás 

megnyugtató megoldásában.     

 

Németh Tünde jegyző: Kiegészítésként elmondja, hogy az autóbuszos szállítás  balatonudvari, 

örvényesi, aszófői és vászolyi gyermeket érintene.  Határozati javaslata a következő:  Tihany 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tihanyi Visszhang Óvodába járó gyermekek 

szomszédos településekről való buszos szállítását 2018 szeptemberétől megszünteti. A nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §-a alapján a lakóhely szerinti önkormányzat 

feladata a kötelező felvételt biztosító óvodába történő utazás biztosítása. 

A Képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt, hogy a döntésről az érintett szülőket tájékoztassa. 
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Tósoki Imre polgármester: Aki az elhangzott javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

6 igen szavazattal meghozta 

139/2018.(VI.5.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tihanyi Visszhang Óvodába járó 

gyermekek szomszédos településekről való buszos szállítását 2018 szeptemberétől 

megszünteti. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §-a alapján a lakóhely szerinti 

önkormányzat feladata a kötelező felvételt biztosító óvodába történő utazás biztosítása. 

A Képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt, hogy a döntésről az érintett szülőket tájékoztassa. 

Felelős: Tósoki Imre polgármester 

Határidő: azonnal  
 

Tósoki Imre polgármester: A Képviselő-testület 2018. május 3-án megtartott ülésén pályázatot 

írt ki a jegyzői állás betöltésére, amelynek határidejét  a pályázati felhívásban 2018. június 8-

ban határozta meg. Kéri a testületet, hogy – mivel a mai napig kevés számú pályázat érkezett 

be – a benyújtási határidőt július 10-ig hosszabbítsa meg, a felhívás pedig az előzővel azonos 

szövegezésű legyen.   Aki ezzel a  javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

6 igen szavazattal meghozta 

140/2018.(VI.5.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyzői állására kiírt pályázat beadási határidejét 2018. július 10-ig meghosszabbítja. A 

Képviselő-testület a pályázati felhívás szövegét a 101/2018.(V.3.)  számú határozatában 

elfogadott tartalom szerint határozza meg. 

A Képviselő-testület felkéri a hivatalt a pályázati eljárással kapcsolatos feladatok ellátására. 

Felelős: Németh Tünde jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Tósoki Imre polgármester: Az  SzMSz 16.§ (2) bek. b) pontja alapján – 2018. június 5-én  

15   óra 20 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 

141/2018.(VI.5.) 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. június 5-én   

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

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

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

                 Tósoki Imre              Németh Tünde 

                polgármester                            jegyző 

 

 

 

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

                Varró János                                                     Vámos Mária 

              alpolgármester                                                                              képviselő  

 


