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Készült: Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.  június 27-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 

   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  

16 óra 04 perckor  megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 

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

napirendet, amellyel aki egyetért, igennel szavazzon.  

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal elfogadta  

napirendet. 

 

1. napirend: Vegyes ügyek  

  Előadó:  Tósoki Imre polgármester 

 

Tósoki Imre polgármester:  Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy dr. Juhász Ágnes 

Veronika háziorvos azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a tulajdonát képező 

JUHI-MED Kft. székhelye  az önkormányzat tulajdonában lévő Tihany, Csokonai u. 2. szám 

alatti orvosi rendelőbe kerülhessen bejegyzésre. Kérelme indokául leírta,  hogy  a közeljövőben 

elinduló építkezésük miatt a cég eddigi székhelyéül szolgáló ingatlan (7632 Pécs,  

Melinda u. 9.) eladása folyamatban van, ill. a cég a háziorvosi tevékenységet a fenti telephelyen 

végzi.   Javasolja, hogy a kérelem kerüljön támogatásra és a Képviselő-testület járuljon hozzá, 

hogy a   cég székhelye az önkormányzat tulajdonában lévő Tihany, Csokonai u. 2. szám alatti 

ingatlanon kerüljön bejegyzésre;  továbbá hatalmazza fel a polgármestert a szükséges 

nyilatkozat aláírására. Aki ezzel a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
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Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

143/2018.(VI.27.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a JUHI-MED Kft. 

székhelye az önkormányzat tulajdonában lévő Tihany, Csokonai u. 2. szám alatti ingatlanon 

kerüljön bejegyzésre. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

nyilatkozat aláírására. 

Felelős: Tósoki Imre polgármester 

Határidő: azonnal  
 

Tósoki Imre polgármester:  A  Képviselő-testület a legutóbbi, június 5-én megtartott ülésén 

döntött arról, hogy  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 döntéssel kapcsolatban Balatonudvari község 

polgármestere jelezte, hogy – mivel az óvodai ellátást helyben nem tudják megoldani, ill. más 

támogatási rendszert nem tudnak találni szeptemberig  – hozzájárulnának az utazás 

költségeihez, amennyiben az önkormányzat további egy évig tudná biztosítani a buszjáratot. Az 

autóbuszos szállítás az előzetes kalkulációk szerint, egy nevelési évre  – figyelembe véve a 

sofőrök és a kísérők munkadíját ill. az üzemanyag költséget -  2.800.000,- Ft lenne. Határozati 

javaslata, hogy a Képviselő-testület a   tihanyi Visszhang Óvodába járó gyermekek szállítását 

Balatonudvariból 2018. július 9-től – 2019. június 14-ig biztosítsa, azzal a feltétellel, hogy a 

szállítás költségét – 2.800.000,- Ft-ot – Balatonudvari Község Önkormányzata vállalja.  

Javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert az erről szóló 

megállapodás aláírására. Aki ezzel a javaslattal egyetért, igenel szavazzon. 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

144/2018.(VI.27.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tihanyi Visszhang Óvodába járó 

gyermekek szállítását Balatonudvariból 2018. július 9-től – 2019. június 14-ig biztosítja, azzal 

a feltétellel, hogy a szállítás költségét – 2.800.000,- Ft-ot – Balatonudvari Község 

Önkormányzata vállalja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Tósoki Imre polgármestert az erről szóló megállapodás 

aláírására. 

Felelős: Tósoki Imre polgármester 

Határidő: azonnal  

Németh Tünde jegyző: A Képviselő-testület előtt ismert, hogy az önkormányzat szociális 

étkeztetésének ellátására működő falugondnoksági konyha felújítási munkálatai június 

közepétől, három hétig tartanak; amely időtartam alatt a konyhát igénybe vevő idős emberek 

számára nagy gondot jelent az étkezés megoldása. A szociális ügyintéző az igényfelmérést 

követően egyeztetett az Oázis Étterem vezetőjével, aki – 1.000,- Ft/adag összegért -  vállalta a 

leállás ideje alatt az ebéd elkészítését.  Az étkezésre jelentkezők száma átlagosan 33 fő, és  

mivel egy adag étel ára 1.000,- Ft -  annak érdekében,  hogy minél több nyugdíjas élhessen a 

lehetőséggel – azzal az előterjesztéssel él a Képviselő-testület felé, hogy a nyugdíjasok 

étkezéséhez 300,- Ft/adag, mindösszesen 150.000,- Ft  összegben járuljon hozzá,  a 

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

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

145/2018.(VI.27.) számú határozatát 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. június 18. napjától - 2018. július 6. 

napjáig – a napközis konyha karbantartási ideje alatt -  a tihanyi nyugdíjas étkezők  1.000,- 

Ft/nap  étkezési díjához napi 300,- Ft-tal – mindösszesen 150.000,- Ft összegben – hozzájárul, 

a 2018. évi költségvetési tartalék terhére. 

Felelős: Varró Ferencné ügyintéző  

Határidő: azonnal 

 

Németh Tünde jegyző: A Képviselő-testület 2016. október 20-án megtartott ülésén, 

161/2016.(X.20.) számú határozatával döntött arról, hogy a  Tihany, 409/1 hrsz-ú ingatlanon 

tervezett sportcsarnok kivitelezésre lefolytatandó közbeszerzési eljáráshoz 3,8  millió Ft + Áfa 

támogatást ad a Tihanyi Futball Club részére, valamint hozzájárult ahhoz, hogy a Tihanyi 

Futball Club a közbeszerzési eljárás lefolytatására szerződést kössön a legalacsonyabb 

ellenszolgáltatású ajánlatot tevő dr. Biró Ügyvédi Irodával. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 

határozat alapján időközben elkészült a közbeszerzés és a kivitelezővel megkötésre került a 

szerződés, amelynek alapján aktuális a megbízási díj kifizetése. A pénzügyi osztály jelezte, 

hogy a megbízott ügyvédi iroda Áfa-mentes, ezért a határozat szövegében sem   szerepelhet az 

általános forgalmi adó összege. Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ennek megfelelően 

módosítsa a fent említett határozatot – ismerteti az erre vonatkozó javaslatot. 

 

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

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

146/2018.(VI.27.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 161/2016.(X.20.) számú határozatát az 

alábbiak szerint módosítja:  

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany, 409/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett 

sportcsarnok kivitelezésre lefolytatandó közbeszerzési eljáráshoz 3.800.000,- Ft  támogatást ad 

a Tihanyi Futball Club részére, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a Tihanyi Futball Club a 

közbeszerzési eljárás lefolytatására szerződést kössön a legalacsonyabb ellenszolgáltatású 

ajánlatot tevő dr. Biró Ügyvédi Irodával (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.). 

            Felelős: Szabó Kálmán műszaki ügyintéző 

            Határidő: azonnal 

 

Németh Tünde jegyző: Az elmúlt képviselő-testületi ülésen felmerült, ill. a művelődési ház 

vezetője is  többször jelezte már,  hogy a Mádl Ferenc téren szervezett rendezvények alkalmával 

zavaró,  ha a kisvonat behajt a tér területére, ezért – a  különleges személyszállító szolgáltatást 

nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, a kisvonat várakozóhelyek 

létesítésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2016.(VII.8.) önkormányzati rendelet 5. § 

(1) és (3) bek. alapján  javasolja, hogy a Tihany, 211/6 hrsz.-ú (önkormányzati hivatal előtti) és 

a Tihany, 211/5 hrsz.-ú (Kossuth u. 45. szám előtti) területek kerüljenek kijelölésre ideiglenes 

várakozóhely létesítésére, amennyiben önkormányzati rendezvények alkalmával a Mádl Ferenc 

téren a megállás nem megoldható.  
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Tósoki Imre polgármester: Javasolja a határozat szövegét azzal kiegészíteni, hogy a testület 

hatalmazza fel a művelődési ház vezetőjét a kijelölés pontos időtartamának meghatározására.  

Aki ezzel a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

6 igen szavazattal és 1 tartózkodással  meghozta 

147/2018.(VI.27.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a különleges személyszállító szolgáltatást 

nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, a kisvonat várakozóhelyek 

létesítésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2016.(VII.8.) önkormányzati rendelet 5. § 

(1) és (3) bek. alapján kijelöli a Tihany, 211/6 hrsz.-ú (önkormányzati hivatal előtti) és a Tihany, 

211/5 hrsz.-ú (Kossuth u. 45. szám előtti) területeket ideiglenes várakozóhely létesítésére, 

amennyiben önkormányzati rendezvények alkalmával a Mádl Ferenc téren a megállás nem 

megoldható.  

A Képviselő-testület a kijelölés pontos időtartamának meghatározására felhatalmazza a Németh 

László Művelődési Ház igazgatóját.  

Felelős: Tósoki Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Németh Tünde jegyző: A jelenlévők előtt ismert, hogy az önkormányzat Nyársapát település 

polgármesterének meghívására   ebben az évben ismét részt vesz a július 16-án  megrendezésre 

kerülő Nyársapáti Lecsófesztiválon, amelyet a Képviselő-testület az előző esztendőkben  is 

támogatott.  Javasolja, hogy a  Képviselő-testület a 2018. évi Nyársapáti Lecsófesztiválra 

történő utazás költségeihez 150.000,- Ft-ot biztosítson, a költségvetési tartalék terhére. 

 

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

  

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

148/2018.(VI.27.) számú határozatát 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyársapáti Lecsófesztiválon történő 

önkormányzati részvétel költségeire 150.000,- Ft-ot biztosít, a  2018. évi költségvetési tartalék 

terhére.  

Felelős: Tósoki Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 Tósoki Imre polgármester: Az  SzMSz 16.§ (2) bek. b) pontja alapján – 2018. június 27-én  

16   óra 22 perckor  -  zárt ülést rendel el, mivel az önkormányzat vagyonával rendelkezik. Aki 

ezzel a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7 igen szavazattal meghozta 

149/2018.(VI.27.) számú határozatát 

 

 



5 

 

 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól  

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46.§ (2) bekezdés c) pontja alapján 2018. június 27-én   

 15 óra 22 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  
 


