
TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8272 Tagyon, Petőfi u. 10.

Szám: TA/170-2/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tagyon  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2018.  július  6-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 5 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)  A civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Steierlein István polgármester

2)  Az egyes  szociális  és gyermekvédelmi ellátási  formák szabályozásáról  szóló  4/2016.
(III.05.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Steierlein István polgármester

3) Döntés a normatív település támogatásról
Előterjesztő: Steierlein István polgármester

4)  A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Nivegy-
völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői munkakörének ellátására érkezett pályázat véleményezése
Előterjesztő: Steierlein István polgármester

5)  A Szentantalfa Nivegy-völgy Sportegyesület támogatásának jóváhagyása
Előterjesztő: Steierlein István polgármester
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VEGYES ÜGYEK
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1)  A civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Steierlein István polgármester

Steierlein István polgármester: Az önkormányzata ebben a tárgykörben hatályos rendelettel
nem rendelkezik,  viszont  erre  rendeletet  kell  alkotni  a  jogszabályok  szerint.  Ezt  a  hiányt
pótolják most. 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:

6/2018. (VII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
civil  szervezetek  költségvetési  támogatásának
rendjéről  szóló  rendelet-tervezetet  elfogadja  és
6/2018. (VII.9.) számon rendeletei közé iktatja.

2)  Az egyes  szociális  és gyermekvédelmi ellátási  formák szabályozásáról  szóló  4/2016.
(III.05.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Steierlein István polgármester

Steierlein István polgármester: A szociális rendelet alapján általában egy évben háromszor
adnak normatív támogatást, amihez eddig jövedelmi helyzetre is vonatkozó adatlapot kellett
kitölteni. Ezt a fajta támogatást jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül kell nyújtani, ezért nem
írható elő erre vonatkozóan az adatlap. 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:

7/2018. (VII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tagyon Község  Önkormányzata  Képviselő–testülete
az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák
szabályozásáról szóló 4/2016. (III.05.) önkormányzati
rendelet  módosításáról  szóló  rendelet–tervezetet
elfogadja, és 7/2018. (VII.9.) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatja.
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3)  Döntés a normatív település támogatásról
Előterjesztő: Steierlein István polgármester

Steierlein  István  polgármester: Minden  évben,  ha  módjuk  és  lehetőségük  van,  akkor
tanévkezdéskor segítik a gyerkőcöket. Ennek a fedezetét a költségvetés idén is biztosítja. A
támogatás összegét a tavalyi 10.000,- Ft-ban javasolja megállapítani, melyet minden családi
pótlékra jogosult  tagyoni lakóhelyú gyermek megkap, akinek a törvényes képviselője kéri.
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:

24/2018. (VII.6.) Ta. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Tagyon  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az
egyes  szociális  és  gyermekvédelmi  ellátási  formák
szabályozásáról  szóló  4/2016.  (III.  05.)  önkormányzati
rendelet 10. §-a alapján normatív települési támogatást
állapít meg a Tagyon községben életvitelszerűen élő és
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, családi
pótlékra  jogosult  gyermekek  részére,  a
gyermekneveléssel,  a  tanévkezdéssel  kapcsolatos
kiadásokhoz történő hozzájárulás érdekében.

A támogatás mértéke gyermekenként 10.000,- Ft.

A  települési  támogatás  igénylésével  kapcsolatos
adatlapokat  2018.  augusztus  15-ig  lehet  benyújtani  a
Zánkai  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Szentantalfai
Kirendeltségén.

A normatív települési  támogatás fedezetét a 2018. évi
költségvetésről  szóló  2/2018.  (III.1.)  önkormányzati
rendelet 2. melléklet 56. sora terhére biztosítja.

Felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  települési  támogatás
kiutalásáról gondoskodjon.

Határidő: 2018. augusztus 31.
Felelős: polgármester, jegyző
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4)  A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Nivegy-
völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői munkakörének ellátására érkezett pályázat véleményezése
Előterjesztő: Steierlein István polgármester

Steierlein  István  polgármester: A  Balatoncsicsói  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat
pályázatot hirdetett a fenntartásában működő Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására. A
pályázat  megfelel  a  jogszabályoknak.  A  pályázati  kiírásra  egyetlen  pályázat  érkezett,  a
jelenlegi  intézményvezető  Kereszturiné  Semetka  Judit  pályázata.  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:

25/2018. (VII.6.) Ta. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Tagyon  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a
Balatoncsicsói  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat
fenntartásában  működő  Nivegy-völgyi  Német
Nemzetiségi  Nyelvoktató  Általános  Iskola  és  Alapfokú
Művészeti  Iskola  intézményvezetői  munkakörének
ellátására  Kereszturiné  Semetka  Judit  kinevezését
támogatja. 

Határidő: 2018. július 19. 
Felelős: polgármester

5)  A Szentantalfa Nivegy-völgy Sportegyesület támogatásának jóváhagyása
Előterjesztő: Steierlein István polgármester

Steierlein István polgármester: A  Szentantalfa  Nivegy-Völgy Sportegyesület  kérelmében a
nevezési  díjakhoz,  játékengedélyekhez,  játékvezetői  díjakhoz  kér  támogatást.  Tavaly  is
150.000  Ft-tal  támogatták  őket.  Kérdezi,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  észrevétele,
javaslata?

Gyarmati  Kornél  képviselő: Azt  gondolja,  hogy  minimális  elvárásuk  lehetne,  ha  már
támogatják őket, hogy az egyesület részéről a falunapon egy évben egyszer megjelenjenek.
Szerinte a 80 főből 5 el tudna jönni bármelyik korosztályú csapatból és tarthatna egy kisebb
bemutatót. Tavaly is mindenféle indokkal lemondták.

Steierlein István polgármester: Ezzel teljesen egytért.

További kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Steierlein István
polgármester a határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
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Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan - az
alábbi határozatot hozza:

26/2018. (VII.6.) Ta. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Tagyon  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a
Szentantalfa  Nivegy-völgy  Sportegyesület  150.000,-  Ft,
azaz  Százötvenezer  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.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

VEGYES ÜGYEK

Steierlein  István  polgármester: A  falunappal  kapcsolatban  elmondaná,  hogy  a  falunapra
500.000 Ft összegre pályázatot adtak be. A pályázat részeként akkor össze kellett állítani a
programot, ami talán meg is tud valósulni. A pályázatról a döntés viszont nem lesz meg a
falunap  időpontjáig,  de  reméli,  hogy  nyertes  lesz.  A  pályázat  miatt  a  helyi  védjegyes
kistermelőket,  a  helyi  termékeket  be  kell  vonni  az  általános  programok  mellé,  az  ő
hozzájáruló  nyilatkozataikat  csatolták  a  pályázathoz.  A  programok  miatt  két  napos  lesz  a
falunap,  augusztus  10-én  pénteken  lesz  a  megnyitó,  ahol  lesz  egy  előadás  Tagyon  és  a
Tagyon-hegy történetéről  és védjegyes termékbemutatóként  egy borbemutató.  Augusztus
11-én szombaton lesznek a sportesemények, a légvár, arcfestés, gyermekműsor, a Bokafogó
előadása. Este pedig a Veszprémi Várszínházból érkezik két színész, akik operettel és humoros
előadással készülnek. A vacsora, ami kérdéses, mert ezekkel a műsorokkal 8 óra után járnak
már, ami egy kicsit késő. Lehet, hogy előrébb kéne hozni.

Több napirendi pont nem lévén Steierlein István polgármester megköszöni a nyilvános ülésen
való részvételt, és azt 7.19 órakor bezárja.

K.m.f.

              Steierlein István           dr. Rozgonyi Viktória
   polgármester         jegyzőt helyettesítő aljegyző
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