Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szám:
Határozatok száma:
Rendeletek száma:

5/2017.
73/2017. (04.20.) - 91/2017. (04.20.)
JEGYZŐKÖNYV

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. április 20-án megtartott nyílt üléséről
Tárgyalt napirendi pontok:
Napirend előtt: Benedetti Tibor a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság külsős
bizottsági tagjának eskütétele
1. A tahitótfalui kikötő üzemeltetéséről szóló tájékoztatás
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Meghívott: Magyar Zoltán
2. A Dunakanyari Család-, és Gyermekjóléti Intézmény beszámolója
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
3. A településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő
partnerségi egyeztetések szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
4. A civil szervezetek pályázatainak elbírálása
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
5. Döntés Vis Maior pályázat önrészérének biztosításáról (Igénylésazonosító: 346 629)
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
6. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a határozatok
végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
7. Bizottságok tájékoztatója
Előterjesztő: Bizottsági elnökök
8. Tulajdoni ügyek
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
9. Egyebek
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 20-án 18:00
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Képviselők:

Dr. Sajtos Sándor polgármester
Csörgő Mihály alpolgármester
Gaál Sándorné
Kubanek István
Nagyházu Miklós
Dr. Pálvölgyi Tamás
Schottner Jánosné
Vaczó Zoltán

Távol maradt képviselők:

Karácsony Ádám

Tanácskozási joggal:

Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
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Dr. Sajtos Sándor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta.
Ismertette a napirendet, javasolta annak elfogadását, kérdezte a képviselőket, aki a javaslattal
egyetért, kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2017. (04.20.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban
meghirdetett napirendet elfogadja.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

3

Polgármestert

a

határozat

Ezt követően került sor Benedetti Tibor, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
külsős tagjának eskütételére.
1. A tahitótfalui kikötő üzemeltetéséről szóló tájékoztatás
Dr. Sajtos Sándor: Röviden ismertette az előzményeket, a Mahart PassNave Kft. levelét a
településen található hajókikötő vonatkozásában, és felkérte Magyar Zoltán tulajdonost, hogy
tájékoztassa a megjelenteket a 2017. évi üzemeltetésről, illetve a következő évek terveiről.
Kérte a Képviselő-testületet járuljon hozzá ahhoz, hogy Magyar Zoltán szót kapjon.
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2017. (04.20.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete „A tahitótfalui kikötő
üzemeltetéséről szóló tájékoztatás” napirend keretében Magyar Zoltánnak
a kikötő üzemeltetőjének szót ad.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Pálvölgyi Tamás képviselő 18:12 órakor megérkezett az ülésre.
Magyar Zoltán: Ismertette a tahitótfalui kikötő megépítésének körülményeit, felvázolta a
javításra vonatkozó lehetőségeket, illetve kérte a Képviselő-testület együttműködését fenti
tárgyban.
Dr. Pálvölgyi Tamás: Megköszönte a tájékoztatást és felhívta Magyar Zoltán figyelmét a kikötő
jelenlegi állapotára, kérdezte milyen módon és mikor szeretné azt rendbe tenni, csinosítani.
Szeretné időrendben látni a felújításokat, a munkafázisokat konkrétan megfogalmazva.
Magyar Zoltán: Sajnos erre nincs lehetősége, amikor lesz rá idő és anyagi forrás, akkor történik
majd a felújítás. Esetleg az önkormányzat is segíthetne.
Dr. Pálvölgyi Tamás: Megkérdezte, van-e előzetes kalkuláció milyen költséget jelentene
részletekben vagy egészében a műtárgy rendbe tétele.
Magyar Zoltán. Amennyiben a vizsgálatok azt támasztják alá, hogy a víz alatti rész vastagsága
megfelelő, akkor minden rendben, de amennyiben felújításra szorul az nagyságrendileg
10.000.000,- Ft költséget jelentene. A festés, csinosítás pár százezer forint.
Kubanek István: Megkérdezte, mennyi idő áll rendelkezésre a kikötő felújítására.
Magyar Zoltán: Erről a Hajózási Felügyelet dönt.
Dr. Sajtos Sándor: Javasolta, hogy a további feladatokról gondolkodjanak közösen.
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Csörgő Mihály: Megköszönte Magyar Zoltánnak a tájékoztatást, és elmondta olyan megoldást
kell találni ami mindkét félnek megfelel, de véleménye szerint csak úgy tudnak együtt
dolgozni, ha a Képviselő-testület ismeri a konkrét elképzeléseket.
Magyar Zoltán: Nem zárkózik el semmitől. Javasolta egy munkacsoport létrehozását, az
együttműködés érdekében.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel több hozzászólás, javaslat nem hangzott el a napirendet lezárta.
2. A Dunakanyari Család-, és Gyermekjóléti Intézmény beszámolója
Dr. Sajtos Sándor: Az írásos beszámolót a Képviselő-testület számára megküldték, van-e
kérdés, esetleg hozzászólás az előterjesztéshez. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás,
illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a beszámoló elfogadását támogatja,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2017. (04.20.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dunakanyari
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi beszámolóját elfogadja.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2017. április 30.
Sajtos Sándor polgármester

3. A településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő
partnerségi egyeztetések szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a rendelettervezetet és javasolta annak társadalmi vitára
bocsátását.
Nagyházu Miklós: Elmondta, hogy a beérkezett javaslatokat Körmendi Judit főépítész
előkészíti, majd ezt az anyagot a Képviselő-testület elé tárja.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte
a képviselőket, aki a rendelettervezet társadalmi vitára bocsátását támogatja, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2017. (04.20.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival
összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló rendelettervezetet,
2017. május 05. napjáig társadalmi egyeztetésre bocsátja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt a határozat végrehajtására, a
rendelet-tervezet közzétételére az Önkormányzat hivatalos honlapján.
Határidő:
Felelős:

2017. május 5.
Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző

4. A civil szervezetek pályázatainak elbírálása
Kubanek István: A helyi civil szervezetek támogatására kiírt pályázaton hét pályázat
érkezett, melyet a Kulturális Bizottság a mai napon tartott ülésén értékelt és az alábbi
javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé.
 Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

520.000 Ft

 Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidő Egyesület

170.000 Ft

 Együtt Egymásért Dunakanyar Egyesület

170.000 Ft

 Őszirózsa Nyugdíjas Klub

170.000 Ft

 Tahitótfalui Lovas Sport Egylet

200.000 Ft

 Tahitótfalui Általános Iskola Tanulói Alapítvány

150.000 Ft

 Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület

220.000 Ft

Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte
a képviselőket, aki a Kulturális Bizottság javaslatát az Együtt Egymásért Dunakanyar Egyesület
támogatására vonatkozóan támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2017. (04.20.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi civil
szervezetek működésének támogatásáról szóló 3/2016. (III.11.) rendelete és
a Kulturális Bizottság javaslata alapján 2017. évben az Együtt Egymásért
Dunakanyar Egyesület részére 170.000,- Ft költségvetési támogatást biztosít.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2017. május 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a Kulturális Bizottság javaslatát az Őszirózsa
Nyugdíjas Klub támogatására vonatkozóan támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. (Dr. Pálvölgyi Tamás nem szavazott)
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2017. (04.20.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi civil
szervezetek működésének támogatásáról szóló 3/2016. (III.11.) rendelete és
a Kulturális Bizottság javaslata alapján 2017. évben az Őszirózsa Nyugdíjas
Klub részére 170.000,- Ft költségvetési támogatást biztosít.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2017. május 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a Kulturális Bizottság javaslatát a Tahitótfalui
Általános Iskola Tanulói Alapítvány támogatására vonatkozóan támogatja, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
79/2017. (04.20.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi civil
szervezetek működésének támogatásáról szóló 3/2016. (III.11.) rendelete és
a Kulturális Bizottság javaslata alapján 2017. évben a Tahitótfalui Általános
Iskola Gyermekeiért Alapítvány részére 150.000,- Ft költségvetési
támogatást biztosít.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2017. május 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a Kulturális Bizottság javaslatát a Tahitótfalui
Lovas Sport Egylet támogatására vonatkozóan támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2017. (04.20.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi civil
szervezetek működésének támogatásáról szóló 3/2016. (III.11.) rendelete és
a Kulturális Bizottság javaslata alapján 2017. évben a Tahitótfalui Lovas Sport
Egylet részére 200.000,- Ft költségvetési támogatást biztosít.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2017. május 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a Kulturális Bizottság javaslatát a Tahitótfalui
Tömegsport és Szabadidő Egyesület támogatására vonatkozóan támogatja, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán),
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. (Csörgő Mihály nem
szavazott)
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
81/2017. (04.20.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi civil
szervezetek működésének támogatásáról szóló 3/2016. (III.11.) rendelete és
a Kulturális Bizottság javaslata alapján 2017. évben a Tahitótfalui
Tömegsport és Szabadidő Egyesület részére 170.000,- Ft költségvetési
támogatást biztosít.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2017. május 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a Kulturális Bizottság javaslatát a Tegyünk
Együtt Tahitótfaluért Alapítvány támogatására vonatkozóan támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán),
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. (Kubanek István nem
szavazott)
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2017. (04.20.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi civil
szervezetek működésének támogatásáról szóló 3/2016. (III.11.) rendelete és
a Kulturális Bizottság javaslata alapján 2017. évben a Tegyünk Együtt
Tahitótfaluért Alapítvány részére 520.000,- Ft költségvetési támogatást
biztosít.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2017. május 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a Kulturális Bizottság javaslatát a Vox Insulae
Sziget Hangja Egyesület támogatására vonatkozóan támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2017. (04.20.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi civil
szervezetek működésének támogatásáról szóló 3/2016. (III.11.) rendelete és
a Kulturális Bizottság javaslata alapján 2017. évben a Vox Insulae Sziget
Hangja Egyesület részére 220.000,- Ft költségvetési támogatást biztosít.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2017. május 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

5. Döntés Vis Maior pályázat önrészérének biztosításáról (Igénylésazonosító: 346 629)
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előzményeket. A Villám utca partfalának rekonstrukciójára
vonatkozó vis maior pályázat beadásának feltétele az, hogy az Önkormányzat biztosítsa az
önerőt, mely ez esetben 3.928.491,- Ft. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve
kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a pályázat beadását támogatja, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2017. (04.20.)
HATÁROZATA
A 2017 tavaszától bekövetkezett jelentős mennyiségű csapadékot hozó időjárás
bekövetkeztével a Villám utca (72 hrsz) partfalában korábbi években már megindult eróziót
felgyorsítva jelentős kárt okozott, élet-, és balesetveszélyes helyzetet idézett elő, amely a
közúti közlekedés biztonságát jelentős mértékben veszélyezteti.
Tahitótfalu belterületén 2017. március 10 és 11.-én a térségben lehullott nagy mennyiségű
csapadék, valamint az azt kísérő széllökések a fák egy részét megdöntötte, gyökérzetük közül
a termőföld kimosódott ami miatt a partfal csúszásnak indult. A keletkezett károk élet-, és
balesetveszélyes helyzetet idéztek elő, tekintettel arra a tényre, hogy az esőzés következtében
a hegyről lezúduló csapadék, a Villám utca DK-i partoldalát a Villám köz alatti szakaszon
megkezdte, a partoldalban jelentős kimosásokat okozott.
Az önkormányzat a helyreállítási költségek mérséklésének céljából indul a Kormány által a
helyi önkormányzatok vis maior eseményeinek támogatására kiírt pályázaton – a
9/2011(II.15.) Korm. rendelet szerint.
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A keletkezett károk felszámolásának költségeit az Önkormányzat vis maior pályázat
segítségével kívánja kiegyenlíteni, maximális támogatási intenzitás igénybevételével 10 %-os
önrész biztosítása mellett.
A támogatás 90%-os mértékének indokoltságát, a 9/2011 (II.15) Korm. rendelet 5. § (2) bek.
c) pontja támasztja alá, mely szerint az önkormányzat teljesítőképességét a felmerült károk
helyreállítása jelentősen meghaladja, tekintettel arra, hogy a vis maior esemény, rövid
időszakon belül többször ismétlődő időjárási szélsőség következményeként alakult ki.
Helyreállítási helyszín: Tahitótfalu, Villám utca (72 hrsz), (a 20/2 és a 27/2 hrsz-ú
magáningatlanok hosszában)
A helyreállítás forrásösszetétele (SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY ALAPJÁN)
Megnevezés

2016. év

Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)

%

3.928.491 Ft

Biztosító kártérítése

10 %

0 Ft

Egyéb forrás

0 Ft

Vis maior támogatási igény

35.356.419 Ft

90 %

Források összesen

39.284.910 Ft

100 %

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége br. 39.284.910,- Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.
A Képviselő-testületi nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a
tulajdonát képezi.
▪

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban (a Villám utca partfal rézsűjében
bekövetkezett károk) az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik

▪

Tahitótfalu Község Önkormányzata vállalja a károsodott ingatlannak a
költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő
helyreállítását.

▪

Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.

▪

A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017(II.15) rendeletben az általános tartalék terhére biztosítja az alábbiak szerint:
Helyreállítás: Adatlap szerint
Önerő: a helyreállítási költségek 10 %-a: (3 928 491,- Ft)

A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a helyi önkormányzatok vis maior
feladatainak támogatására c. pályázat aláírására, beadására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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6. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a határozatok
végrehajtásáról
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: A határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót megküldte a
Képviselő-testület tagjainak. Felhívta a figyelmet arra, hogy az adórendelet módosítására sort
kell keríteni.
Dr. Sajtos Sándor: Röviden beszámolt az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről, tájékoztatást
adott arról, hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. visszavonta
az AHK Agglomerációs Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. megfelelőségi véleményét. A
megfelelőségi vélemény visszavonását az indokolta, hogy az NHKV Zrt. a 69/2016. (III.31.)
Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében foglalt vizsgálata eredményeként megállapította, hogy
az AHK Kft. tevékenysége a 1250/2016. (V.27.) Korm. határozattal elfogadott Országos
Hulladékgazdálkodási Terv előírásainak ismételten nem felel meg, az AHK Kft. által,
közszolgáltatási szerződés alapján nyújtott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nem
alkalmas az OHKT-ban foglalt célok elérésére, követelmények teljesítésére. Elmondta, hogy
Dr. Nedwed Mária ügyvéd véleménye szerint, aki a szerződéskötést megelőzően a
közbeszerzési eljárást lefolytatta a hulladékszállítás kapcsán, nem látja semmi akadályát, hogy
az Fővárosi Közterület-fenntartó Kft. egyedül szolgáltasson tovább, hiszen az önkormányzat a
konzorciummal kötött szerződést.
Csörgő Mihály: Elmondta, hogy mindig kényszer miatt váltottak szolgáltatót, a
hulladékszállítási feladatok ellátására.
7. Bizottságok tájékoztatója
Dr. Sajtos Sándor: Mivel hozzászóló nem volt, a napirendet lezárta.
8. Tulajdoni ügyek
Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület beszámolója
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az Egyesület beszámolóját, és javasolta annak elfogadását. Mivel
a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a
beszámoló elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2017. (04.20.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Figyelj Rám!
Közhasznú Egyesület 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2017. május 5.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Gyalogfenyő ajánlat
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a Gyalogfenyő Kft. ajánlatát és javasolta annak elfogadását,
tekintettel az elmúlt években nyújtott szolgáltatás minőségére. Mivel a témával kapcsolatban
hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az ajánlat elfogadását
támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
86/2017. (04.20.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek,
illetve intézmények zöldfelületeinek és virágágyásainak fenntartására,
kezelésére vonatkozó feladatok ellátásával 2017. évben a megismert
árajánlat alapján a Gyalogfenyő Kft.-t bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Az Ifjúsági tábor felújítása
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a beérkezett ajánlatot, és javasolta annak elfogadását.
Elmondta, hogy a beruházás a Belügyminisztérium az egyes települési önkormányzatok
feladatainak támogatás érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1818/2016.
(XII. 22.) Korm. határozat alapján átutalt 350.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásból
valósul meg. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki az ajánlat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2017. (04.20.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021 Tahitótfalu Váci révi út (hrsz: 0151)
alatti ingatlanon meglévő Ifjúsági tábor főépület korszerűsítése műszaki kivitelei tervének
elkészítésével, a vonatkozó tervezési ajánlat ismeretében az alábbi szakági tervezőket bízza meg:
Tervezési díj
(nettó)
Építészet
(műszaki tervek, műleírások, költségvetés)
Tartószerkezet
(műleírás, méretezés, számítások, költségvetés)
Épületgépészet, energetika
(Műleírás, energetikai méretezés, költségvetés)
Épületvillamosság + villámvédelem
(műleírás, erős és gyengeáram, villámvédelem,
költségvetés)
Munkavédelem
(műleírás, tervek, költségvetés)

Almási Krisztián

Művezetés
(alkalom – 3
óra)

580.000,- Ft

43 500,- Ft

0,- Ft

30 000,- Ft

Hertelendy Zsolt

680 000,- Ft

30 000,- Ft

Koordinátor-Vill Kft.

300 000,- Ft

40 000,- Ft

40 000,- Ft

0,- Ft

Fríz Bt.

Almási Krisztián
Összesen:

1 600 000,- Ft

A Képviselő-testület fenti tervezési díjat a költségvetés K62 sora (ingatlanok beszerzése, létesítése)
terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására, a szerződések
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. május 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Az orvosi rendelő felújítása
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter
az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt, a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet
II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatásra Tahitótfalu Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be.
A pályázat célja az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása – az Ifjúság úti
központi orvosi rendelők felújítása. A projekt megvalósításához szükséges kiviteli terv
elkészítésére – építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti-energetikai, gázellátási,
épületvillamossági-villámvédelmi valamint munkavédelmi tervekre – beérkezett ajánlatok díja
1.600.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.032.000 Ft. A pályázat a kapcsolódó „Egyéb közvetlen
költségek” tételeire, mindösszesen a bruttó összköltség maximum 5%-át biztosítja. Így a fenti
ajánlati árból az önrész beszámításával mindösszesen bruttó 670.108 Ft számolható el. A
többletköltséget – bruttó 1.361.892 Ft-ot, az önkormányzat saját költségvetése terhére
számolja el.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2017. (04.20.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja A
helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős
miniszterrel közösen meghirdetett, a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési
törvény) 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra elnyert pályázat
megvalósításához, - melynek célja az Ifjúság úti központ orvosi rendelő
felújítása és fűtéskorszerűsítése – a beérkezett tervezési ajánlat, a
pályázatban elszámolható költségen felüli többletköltségét a költségvetés
K71sora (ingatlanok felújítása) terhére biztosítja.
A Képviselő-testület
végrehajtására.

felhatalmazza

Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester
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a

polgármestert

határozat

A Móricz Zsigmond utca felújítása
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter
az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3.
melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatásra, összhangban
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseivel.
A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje 2017. május 2. 16:00 óra.
A papír alapon történő benyújtás: 2017. május 3.
A miniszteri döntés határideje: 2017. július 17.
A pályázat célja
A belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása (2022 Tahitótfalu (Tahi),
Móricz Zsigmond utca Gesztenyesor és Orgona utca közötti 320 méteres szakasza).
Pályázati alcélok:
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra
jutó adóerő képességétől. Tahitótfalu esetében 12.186,-Ft adóerő figyelembevétele mellett.
A fenti adatok alapján, az igényelhető támogatás mértéke, a fejlesztésre igényelt összeg 85%a, de maximum 15 millió forint, az önerő mértéke 15%.
A pályázat benyújtásához az önerő biztosításáról képviselő testületi határozatot szükséges
csatolni, melyről a testület a későbbiekben, a tervezői költségbecslés ismeretében – mely a
pontos forrásigény összegét határozza meg – dönt.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
89/2017. (04.20.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja A
helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős
miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési
törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra című pályázaton való
részvételt, melynek célja a Móricz Zsigmond utca Gesztenyesor és Orgona
utca közötti szakaszának felújítása.
A pályázati támogatás maximális mértéke 15 millió Ft, melyhez az
önkormányzat saját forrásként 15% önerőt biztosít a költségvetés K71sora
(ingatlanok felújítása/egyéb felújítások) terhére.
A Képviselő-testület
végrehajtására.

felhatalmazza

a

polgármestert

határozat

Határidő: 2017. május 02.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester
A Tahitótfalu 0139/2 és 0139/3 hrsz-ú ingatlanok ingyenes tulajdonba vétele
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előzményeket. Az Önkormányzat 235/2016. (11.24.)
határozatával jóváhagyta az előzetes megállapodást a fenti ingatlanok ingyenes tulajdonba
vételére vonatkozóan, melyre az eljárás folytatásaként a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
megküldte az önkormányzattal kötendő végleges megállapodást. Ezt követően javasolta a
szerződés elfogadását.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
90/2017. (04.20.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 235/2016. (11.24.)
számú határozatával jóváhagyott „Előzetes megállapodásban” foglaltak
szerint, valamint az eljárás folytatásaként a Tahitótfalu 0139/2 és 0139/3
hrsz.-ú ingatlanok ingyenes tulajdon átruházására vonatkozóan jóváhagyja
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és az Önkormányzat között létrejövő
végleges megállapodást.
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Az önkormányzati tulajdonba adással kapcsolatos valamennyi költség
megfizetését a 2017. évi költségvetés terhére vállalja.
A megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert, egyúttal teljes
jogkörben meghatalmazza a szükséges jognyilatkozatok megtételére a
PMKH Szentendrei Járási Hivatala Földhivatali Osztálya eljárása során.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
jegyző

9. Egyebek
Dr. Sajtos Sándor: Zárt ülés lebonyolítását javasolja a 1860 hrsz. szám alatti ingatlanra
vonatkozóan.
Vaczó Zoltán: Ismertette Vajda János és Szöllősi Péter megkeresését, akik a településen tavaly
a Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapját szervezték. Jelen levelükben
elmondták, hogy gondolkodnak egy emlékhely kialakításában a Béke utca, Rákóczi utca
sarkán. A helyi alkotókat, illetve a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatóit kívánják felkérni
a tervek elkészítésére. A pályaművekből kiállítást szerveznének, és a lakosság véleményezését
követően döntenének. Az emlékhely kialakításának költségeit közadakozásból fedeznék.
Kérték, hogy az önkormányzat elvi hozzájárulását adja a kezdeményezéshez.
Dr. Sajtos Sándor: Javasolta, a döntés elhalasztását, illetve Körmendi Judit bevonását a döntés
előkészítésébe. Fontosnak érzi, hogy konkrét elképzelést követően döntsenek a kérdésben.
Vaczó Zoltán: Kérik továbbá, hogy a temető kitakarítása után biztosítson számukra konténert
az önkormányzat.
Dr. Sajtos Sándor: Természetesen.
Csörgő Mihály: Elmondta, hogy elkészült a terv a Szabadság úti áteresz megépítésére.
Javasolta, hogy küldjék ki az az ajánlatbekérőket.
Dr. Sajtos Sándor: Javasolta, hogy a 0139/2 és 0139/3 hrsz-ú ingatlanok vízelvezetésével
együtt valósítsák meg a beruházást. Ezt követően zárt ülés lebonyolítását javasolta.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
91/2017. (04.20.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyes tulajdoni
ügyek tárgyalására, tekintettel a személyiségi jogok védelmére, zárt ülést
rendel el.
A Képviselő-testület
végrehajtására
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Ezt követően a Képviselő-testület 20:02-20:15 óráig zárt ülésen folytatta munkáját, majd Dr.
Sajtos Sándor polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző

19

