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ELŐTERJESZTÉS
Vászoly Község Önkormányzata Képviselő testületének
2021. szeptember 29. napján tartandó nyilvános testületi ülésére
Tárgy: Tihanyi Bencés Iskolába járó gyermekek támogatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tihanyi Bencés Apátság megkereste önkormányzatunkat a Tihanyi Bencés Iskolába Járó
gyermekek támogatása témakörben.
Tájékoztatásuk szerint annyira megnövekedett a szállítandó gyermekek száma, hogy a Tihanyi
Önkormányzat már nem tudja vállalni a szállítást. Az iskolabuszra csak az alsó tagozatos
gyermekek férnek fel. A felső tagozatos gyermekek szállításának megoldására az iskola felvette a
kapcsolatot a Volánnal, és arra a megoldásra jutottak, hogy szeptembertől, tanítási napokon,
reggelente a Volán menetrendszerinti buszt indítana Balatonfüred – Balatonszőlős – Pécsely –
Vászoly – Dörgicse - Tihany útvonalon, melyre a vászolyi gyermekek éves bérletének ára 18.000
Ft/fő, az idei tanévben az érintett diákok száma 8 fő.
Pár évvel ezelőtt a tihanyi iskola megkereste a környező településeken lakó szülőket, hogy
iskolabusz indításával biztosítaná a bejárást a gyermekeknek amennyiben hozzájuk íratják be
gyermeküket. Ez igen vonzóvá tette a szülőknek az iskolát, ami hozzájárult a közös fenntartású
pécselyi iskola hanyatlásához a gyermeklétszámban bekövetkezett drasztikus csökkenés miatti
jelenlegi szüneteltetéséhez.
Felvettük a kapcsolatot a szomszédos érintett települések önkormányzataival, a visszajelzések
alapján Balatonszőlőst nem kereste meg a Bencés Apátság, Pécsely pedig nem kíván támogatást
adni a fentiekben ismertetett indokok alapján.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően az előterjesztett
határozati javaslatok közül az „A” vagy a „B” változatot szíveskedjen támogatni.
Vászoly, 2021.szeptember 21.
Rózsahegyi Tibor
polgármester

Határozati javaslat „A” változat
…2021. (IX.27.) határozat

1. Vászoly Község Képviselő-testülete támogatja a Tihanyi Bencés Apátság kérelmét és a
2021/2022 tanévben a Tihanyi Bencés Iskolába járó 8 fő vászolyi felső tagozatos gyermek
buszköltségét (18.000 Ft/ gyermek/év) 144.000 forint összértékben, számla ellenében megtéríti az
iskolának.
2. A Képviselő-testület a fenti 144.000 forintos költséget a 2021. évi költségvetés tartalékkerete
terhére biztosítja.
Felelős: Rózsahegyi Tibor polgármester
Határidő: szerződéskötésre 2021. október 29.

Határozat javaslat „B” változat
…2021. (IX.27.) határozat
Vászoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Tihanyi Bencés Apátság
azon kérelmét, hogy a 2021/2022 tanévben a Tihanyi Bencés Iskolába járó vászolyi felső tagozatos
gyermekek buszköltségét térítse meg az iskolának.
Felelős: Rózsahegyi Tibor polgármester
Határidő: azonnal

