
TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8272 Tagyon, Petőfi u. 10.

Szám: TA/132-2/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tagyon  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2018.  május  18-án  7.00
órakor megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye: Faluház
(Tagyon, Petőfi u. 10.)  

Jelen vannak: Steierlein István polgármester
Gombos Dezső alpolgármester 
Kránicz Sándor 
Gyarmati Kornél 
Molnár Zoltánné képviselők     

Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, jegyzőkönyvvezető

Steierlein  István  polgármester: Köszönti  az  ülésen  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a
képviselő-testület 4 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a mai
nyilvános ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra.

A napirendet a képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadja. 

NAPIREND
1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Steierlein István polgármester

2) A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Steierlein István polgármester

3) A  Nivegy-völgyi  Német  Nemzetiségi  Nyelvoktató  Általános  Iskola  és  Alapfokú
Művészeti  Iskola  ingó-  és  ingatlanvagyonára  vonatkozó  vagyonkezelési  szerződés
elfogadása 
Előterjesztő: Steierlein István polgármester

4) Tagyon Község Önkormányzata Beszerzési szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: Steierlein István polgármester

5) Alapítványi támogatás jóváhagyása
Előterjesztő: Steierlein István polgármester

6) A 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Előterjesztő: Steierlein István polgármester

VEGYES ÜGYEK
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1)  Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Steierlein István polgármester

Steierlein István polgármester: Elmondja, hogy a 2017. évi költségvetés második módosítása
ez.  Az év végi  változások miatt  volt  erre szükség,  ilyen pl.  a települési  arculati  kézikönyv
készíttetésére megkapott 1 millió forintos állami támogatás, illetve a kézikönyv készítésének a
díja, a szociális tűzifára 266.700 Ft támogatást kellett tervezni és a költségvetés bevételi és
kiadási oldalára is beállításra került a kistelepülési fejlesztési  támogatás kapcsán a fűnyíró
traktorra  megkapott  749.897  Ft-os  támogatás.  Kérdezi,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,
észrevétele, javaslata?

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Steierlein István polgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúan - az
alábbi határozatot hozza:

4/2018. (V.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
2017.  évi  költségvetésről  szóló  2/2017.  (III.21.)
önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló
rendelet-tervezetet  elfogadja  és  4/2018.  (V.28.)
számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Kránicz Sándor képviselő megérkezik, a képviselő-testület 5 fővel folytatja a munkát.

2)  A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Steierlein István polgármester

Steierlein  István  polgármester: Elmondja,  hogy  ez  lényegében  a  módosítás  folytatása,  a
2017.  év  lezárása.  A  főbb  számokat  ismerteti,  de  a  többit  a  közmeghallgatáson  fogja
elmondani. A közösen fenntartott intézmények feladatellátása kapcsán 3.349.304 Ft kiadás
merült  fel,  a  közhatalmi  bevételekből  3.326.075  Ft  folyt  be,  a  falugondnoki  szolgálat
2.924.997 Ft-ba került, az állami támogatás ezt fedezi. A záró pénzkészlet 10.869.713 Ft. Sok
fejlesztés valósult meg, pl. kültéri fellépőhely, kiülők a pihenőparkba, ravatalozó felújítása,
ami  szép  eredmény  egy  ilyen  kicsi  településhez  képest.  Kérdezi,  hogy  van-e  valakinek
kérdése, észrevétele, javaslata?

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Steierlein István polgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan - az
alábbi határozatot hozza:

5/2018. (V.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
2017.  évi  költségvetés  végrehajtásáról  szóló
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rendelet-tervezetet  elfogadja  és  5/2018.  (V.28.)
számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

3)  A  Nivegy-völgyi  Német  Nemzetiségi  Nyelvoktató  Általános  Iskola  és  Alapfokú
Művészeti  Iskola  ingó-  és  ingatlanvagyonára  vonatkozó  vagyonkezelési  szerződés
elfogadása
Előterjesztő: Steierlein István polgármester

Steierlein István polgármester: Kéri aljegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.

dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: Elmondja, hogy 2017. december 21-i hatállyal módosították a
nemzetiségek jogairól  szóló törvényt.  Ennek alapján a köznevelési  intézmény feladatainak
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont ingyenesen vagyonkezelésbe kell adni mindaddig,
amíg a köznevelési közfeladat ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik. A feladatellátást
szolgáló  ingó  és  ingatlan  vagyon  Balatoncsicsó,  Tagyon,  Óbudavár,  Szentjakabfa  és
Szentantalfa községek önkormányzatai  tulajdonában van,  melyet 2016. május 26-án aláírt
megállapodással a nemzetiségi önkormányzat ingyenes használatába adtak. A vagyonkezelési
szerződés e szerződés alapján készült el. A vagyonkezelői jog már erősebb, mint a használati,
kiemeltebb hangsúlyt kap az állagmegóvás. 

Steierlein  István  polgármester:  Köszöni.  Kérdezi,  valakinek  van-e  kérdése,  észrevétele,
javaslata?

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Steierlein István polgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan - az
alábbi határozatot hozza:

16/2018. (V.18.) Ta. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Tagyon  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a
nemzetiségek  jogairól  szóló  2011.  évi  CLXXIX.  törvény
25. § (6) bekezdése értelmében a Balatoncsicsói Német
Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában álló Nivegy-
völgyi  Német Nemzetiségi  Nyelvoktató Általános Iskola
és  Alapfokú  Művészeti  Iskola  feladatainak  ellátását
szolgáló  ingó  és  ingatlan  vagyon  ingyenes
vagyonkezelésbe  adására  vonatkozó  szerződés
tervezetét az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester

4)  Tagyon Község Önkormányzata Beszerzési szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: Steierlein István polgármester

Steierlein István polgármester: Kéri aljegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.
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dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: A jogszabály előírja, hogy a költségvetési szerv vezetője belső
szabályzatban  rendelkezik  a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos  eljárásrendet.
Igyekeztek egy jól alkalmazható szabályzatot készíteni. A lényeg röviden az, hogy a pályázati
támogatásból megvalósuló projektek esetén minden esetben három árajánlatot kell kérni, a
saját forrásból 1 millió Ft beszerzési érték alatt viszont ez nem kötelező.

Steierlein  István  polgármester:  Köszöni.  Kérdezi,  valakinek  van-e  kérdése,  észrevétele,
javaslata?

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Steierlein István polgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan - az
alábbi határozatot hozza:

17/2018. (V.18.) Ta. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Tagyon  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az
előterjesztés  mellékletét  képező  Tagyon  Község
Önkormányzata Beszerzési szabályzatát elfogadja.  

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5)  Alapítványi támogatás jóváhagyása
Előterjesztő: Steierlein István polgármester

Steierlein  István  polgármester: Elmondja,  hogy  minden  évben  támogatják  a  Medicopter
Alapítványt, idén is megérkezett a kérelmük, eszközöket és felszerelést szeretnének vásárolni,
10.000  forint  támogatást  javasol.  Kérdezi,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  észrevétele,
javaslata?

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Steierlein István polgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan - az
alábbi határozatot hozza:

18/2018. (V.18.) Ta. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Tagyon  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a
Medicopter  Alapítvány  10.000,-  Ft,  azaz  Tízezer  forint
összegű támogatását jóváhagyja.

A  támogatás  forrása  a  2018.  évi  költségvetésről  szóló
2/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének
73. sora.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  támogatási  szerződés
aláírására.

4



Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6)  A 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Előterjesztő: Steierlein István polgármester

Steierlein István polgármester: Kéri aljegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.

dr.  Rozgonyi  Viktória  aljegyző: A  jogszabály  előírja,  hogy  minden  év  május  31-ig  átfogó
értékelést  kell  készíteni  gyermekjóléti  és gyermekvédelmi  feladatok ellátásáról,  amelyet a
képviselő-testület megtárgyal. A beszámolóból kiderül, hogy a 102 lakosból a 0-18 éves korú
gyermekek száma 14 fő. A kiküldött melléklet az éves gyermekvédelmi tanácskozás anyagát
tartalmazta.

Steierlein  István  polgármester:  Köszöni.  Kérdezi,  valakinek  van-e  kérdése,  észrevétele,
javaslata?

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Steierlein István polgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan - az
alábbi határozatot hozza:

19/2018. (V.18.) Ta. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Tagyon  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a
gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok  2017.  évi
ellátásáról  szóló  átfogó  értékelést  az  előterjesztés
mellékletét képező tartalommal elfogadja.

VEGYES ÜGYEK

Steierlein  István  polgármester: Elmondja,  hogy  van  pár  régi  bérleti  szerződése  az
önkormányzatnak,  amelyeknél  a  hivatal  jelezte,  hogy  nem  történik  meg  a  bérleti  díj
megfizetése.  Ezek  a  cégek  már  nem  is  használják  az  önkormányzati  épületet.  A  bérleti
szerződések  egyik  pontja  azt  tartalmazza,  hogy  a  bérleti  díj  megfizetésének  elmaradása
esetén a bérleti jogviszony a fizetési határidőt követő 15. napon megszűnik. Kérdezi, hogy
van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata?

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Steierlein István polgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan - az
alábbi határozatot hozza:

20/2018. (V.18.) Ta. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Tagyon  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete
megállapítja, hogy a Bike Fanatic Kft-vel 2012. január 20-
án,  a  Tagyon Birtok Kft-vel  2012.  január 27-én,  a  Bike
Bandit Kft-vel  és a Bike Expert Kft-vel  2013. 05. 17-én
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kötött bérleti szerződések IV.3. pontja alapján a bérleti
jogviszony megszűnt.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a felsorolt cégeket
a bérleti jogviszony megszűnéséről értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Steierlein  István  polgármester: Arról  szeretne  még  tájékoztatást  adni,  hogy  a  falunapra
500.000  Ft  összegre  pályázatot  adtak  be.  Ezzel  olyan  megkötések  jártak,  hogy  a  helyi
védjegyes kistermelőket, a helyi termékeket be kell vonni az általános programok mellé. A
borkóstoló mellé lehetne egy kiállítást szervezni a helyi termékekből. 
Még egy dologról szeretne beszélni, ez a közfoglalkoztatás. Nem szívesen hozza fel, de sajnos
egyre több a probléma, emberileg meg sajnálja. Jó lenne, ha valaki tudna hatni rá, mert így
meg  nem  kerülnek  a  munkák  elvégzésre.  Javasolná,  hogy  egy  írásbeli  figyelmeztetést,
felszólítást kapjon, bízik benne, hogy ezzel változást érnek el.

Több napirendi pont nem lévén Steierlein István polgármester megköszöni a nyilvános ülésen
való részvételt, és azt 7.42 órakor bezárja.

K.m.f.

        Steierlein István                         Lukács Ágnes
          polgármester               jegyző

Jegyzőkönyv készítéséért felelős:

dr. Rozgonyi Viktória
            aljegyző
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