Tahitótfalu Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: 5/2013.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 18án (csütörtök) 18,00 órakor tartott üléséről.
Helye: Községháza, Kossuth utca 4.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Hiányzók: Rédai Dávid, Schottner Jánosné, Szabó Judit
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket, megállapítja a Képviselő-testület
határozatképességét (9 főből 6 fő jelen). Javasolja az első két napirendi pont
cseréjét. A „Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról” szóló napirend keretein belül a 775 hrsz-ú
ingatlan tekintetében zárt ülést javasol.
A Képviselő-testület 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás) szavazattal a napirendet
elfogadta.
NAPIREND:
1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Tóth János jegyző
2./ Civil szervezetek pályázatai
Előadó: Kubanek István Kulturális Bizottság elnöke
3./ Bizottságok tájékoztatója
Előadó: Bizottsági elnökök
4./ Tulajdoni ügyek
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
5./ Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
6./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetés zárszámadása, és a 2014. évi
költségvetési koncepciója
Előadó: Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke
Dr. Sajtos Sándor polgármester
7./ Egyebek
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Dr. Sajtos Sándor: a 775 hrsz-ú ingatlan tekintetében zárt ülés megtartását
javaslom. Aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás) szavazattal meghozta
döntését.
71/2013. (04.18.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete zárt ülést tart
az 1. napirend keretében a 775. hrsz-ú ingatlan vételéről.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Ezt követően a Képviselő-testület 18,00-18,30 óráig zárt ülésen folytatta munkáját.
Schottner Jánosné 18,07, Szabó Judit 18,29 órakor megérkezett az ülésre, a zárt
ülés idején.
1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Tóth János: az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról a tájékoztatást
megküldtük, akinek ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Sajtos Sándor: A Járási Kirendeltség kialakítására vonatkozó módosított
megállapodást megküldtük a Pest Megyei Kormányhivatal Logisztikai Osztályára.
Kérésükre a fő/hó szerinti elszámolás helyett, a Kirendeltség által használt három
iroda alapterületének össznégyzetméterére vetítetten állapítottuk meg az
átalánydíjat. Tóth Kálmán logisztikai referens a megküldött anyagban foglaltakkal
egyetértett, azokat elfogadta és továbbította. Jelenleg Dr. Tarnai Richárd
kormánymegbízott előtt van a megállapodás, aláírásra vár. A telekommunikációval
és informatikai infrastruktúrával kapcsolatos szolgáltatások tekintetében kértük a
Kormányhivatalt, hogy ők szerződjenek közvetlenül a szolgáltatóval, a használat
alapján megállapított, és az Önkormányzat által történő tovább számlázás helyett.
Erre vonatkozóan még nem kaptunk választ.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) március 1-jei levelében tájékoztatta
Önkormányzatunkat, hogy az önkormányzati ingatlanok oktatási célra történő
bérbeadása jogellenes. Mivel azonban nem várható el az Önkormányzattól, hogy
minden működtetési körbe tartozó költséget maga finanszírozzon, javasolta, hogy az
intézmények használati arányában állapítsunk meg működtetési hozzájárulást.
Tekintettel a 2013. évi hasznos óraszámokra, mely alapján a KIK előreláthatólag
72%-ban használja az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat (a Sportcsarnok
esetében 72%-kal, a Népház vonatkozásában 30%-kal kalkuláltunk, mivel csak az
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iskola Alapító Okiratában nem szereplő helyiségek tekintetében számolhatunk fel
működtetési hozzájárulási költséget), valamint figyelemmel az intézmények
előirányzat szerinti működtetési költségeire, a szerződéstervezetben összesen
9.570.000 Ft/év működtetési hozzájárulási díjat állapítottunk meg, melyet április 9-én
megküldtük Marekné Dr. Pintér Aranka elnök asszony részére. Válasz még nem
érkezett.
A Jáber Kft. képviselője Borsos János március 21-én küldött levelében a COOP
üzletház átépítésére vonatkozó Településfejlesztési Szerződés alábbi módosításaira
tett javaslatot:
 a Településfejlesztési Bizottság által elfogadott látványterv, valamint 1654
hrsz-ú önkormányzati ingatlanra, és a járdára vonatkozó helyszínrajz (melyen
kijelölésre kerül a felújítandó, illetve átépítendő rész), a szerződés mellékletét
képezze,
 a Képviselő-testület módosítsa 2015. szeptember 31-i dátumra a
szerződésben vállalt, az építéssel összefüggő összes kötelezettségét. Ezt a
kérést azzal indokolta, ha a plázastop alóli felmentés kérelme elutasításra
kerül, a jelenleg érvényben lévő jogszabály 2015. január 1-vel veszti hatályát.
A Megyeri híd átadásához kapcsolódó forgalombiztonsági beavatkozások kapcsán a
Tahitótfalu 0194 hrsz-ú ingatlanon tervezett terelősziget kialakítására vonatkozóan,
2013. március 18-án beadásra került az ENVI–Prot Bt által elkészített egyedi
vizsgálat, mely dokumentáció alapján a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2013. április 10-én kiadta a
környezetvédelmi működési engedélyt. A forgalomlassító sziget kiépítésére irányuló
közbeszerzés ismét kiírásra került a megfelelő hatósági engedélyek birtokában.
Április 12-én a „11. sz. főút 29+210 km szelvényben a főút síkosságmentesítése a
vízelvezetés rendezésével” tárgyú projekt első terv zsűrijét tartották, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. központjában, melyen Szabados-Molnár István falugondnok vett részt
(Cseresznye – Ódry Árpád utca közötti szakasz).
Az Ódry utcai gyalogátkelő kiépítése kapcsán a munkaterület átadására április 23-án
kerül majd sor.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóságának címzett levelünkben,
kértük a kezelésükben lévő 2213 hrsz-ú út (Béke 70. számú ingatlannal szembeni
terület), Pócsmegyer felé vezető oldalának mielőbbi javítását. Kérelmünkre ez idáig
válasz nem érkezett.
A gát pályázattal kapcsolatosan az összes közbeszerzést, illetve beszerzést
lefolytattuk. Ebből adódóan eleget tettünk abbéli kötelezettségünknek, hogy az
elfogadott szerződéses összegek szerint, a Támogatási Szerződés vonatkozó
mellékleteit módosítsuk.
A TSZ módosítás beadásának dátuma: 2013. április 5.
Tekintettel arra, hogy a dokumentációink megfelelően lettek előkészítve, és az
eljárások folyamatában szigorúan ragaszkodtunk a vállalásainkhoz, így az
előirányzott általános projektköltséget 77.228.500 Ft-tal csökkentettük.
Ebből az összegből 75.821.340 Ft a kivitelezői vállalás alacsonyabb ajánlatának
eredménye.
Mivel a projekt előrehaladása ily módon mérföldkőhöz érkezett, így a Nemzeti
Környezetvédelmi és Energia Központ Kft felettes szervei köztes helyszíni
ellenőrzésre érkeztek hozzánk április 10-én.
Az egynapos ellenőrzés folyamán vizsgálat tárgyát képezte
- a teljes közbeszerzési dokumentáció,
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az önkormányzati lebonyolítású 3 ajánlatos közbeszerzési értékhatárt nem
elérő beszerzések és közbeszerzések Testületi határozatainak megléte, illetve
releváns értéke,
- a projekt eddigi kifizetései (közel 4 millió forintot fizettünk ki) eredeti számlák
és a hozzá tartozó teljesítési igazolások rendelkezésre állása, illetve ezek
egybevágósága a megkötött szerződések illetve a pályázat Támogatási
Szerződésében rögzített pénzügyi ütemezésével,
- a projekt megfelelő pénzügyi, könyvelési elkülönítése,
- a pályázati levelezés, és iratanyagok elkülönített kezelése,
A szemle a vizsgálat során mindent megfelelő ügykezelésűnek minősített,
hiányosságot, eltérést nem talált. Így hiánypótlási felhívás nélkül zártuk a
jegyzőkönyvet.
Április 16-én részt vettem a Magyar Újságírók Országos Szövetsége által szervezett
konferencián, melyen az önkormányzati médiakommunkációról tartottak előadásokat.
A Konferencia egyik szervezője megkeresett és felajánlotta, hogy a községi média
szerkesztőit az ősz folyamán három napos továbbképzésben részesíti.
A Szigeti Önkormányzati Társulás alakuló ülésére április 10-én került sor, a
bejegyzésére irányuló eljárást megindítottuk.
A Dunakanyari Önkormányzatok polgármestereinek támogatásával a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztériumnak írt levelemben javasoltam, hogy Tahitótfaluban is
kerüljön kialakításra Kormányablak. A kérést Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
úr támogatta, Dr. Szabó Erika Államtitkár Asszony elutasította. Ezt követően húsvét
előtt jelentkeztek a Kormányhivatal, és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
képviselői egy ismételt egyeztetésre. Biztosítottam megjelenteket, hogy az
Önkormányzat nyitott minden megoldásra annak érdekében, hogy az ügyfélszolgálat
itt működjön a településen.
-

Dr. Pálvölgyi Tamás: a gátpályázat kapcsán elindított kisajátítási eljárásokat
tudtommal megszűntette a Pest Megyei Kormányhivatal. A majdani kisajátításhoz a
művelési ágból való kivonás, illetőleg a kisajátítási terv előkészítése megkezdődött?
Dr. Sajtos Sándor: folyamatban van.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Dr. Sajtos Sándor polgármester
lezárta a napirendet.
2./ Civil szervezetek pályázatai
Kubanek István: ismerteti a Kulturális Bizottság által hozott határozati javaslatot a
civil szervezetek pályázatainak elbírálására, támogatására vonatkozóan:
Tahitótfalu Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sport Egyesület:
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány:
Őszirózsa Nyugdíjas Klub:
Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidő Sportegyesület:
Lovas Sport Egylet:
Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú Egyesület:
Összesen:
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140 eFt
360 eFt
100 eFt
140 eFt
300 eFt
160 eFt
1.200 eFt

Megjegyezni kívánom, hogy minden beadott pályázat támogatást nyert. Az elbírálás
során figyelembe vettük, hogy az elmúlt évben, adott civil szervezet milyen
mértékben vett rész a település kulturális életében.
Dr. Sajtos Sándor: aki a Kulturális Bizottság javaslatát támogatja, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó
Judit) szavazattal meghozta döntését.
73/2013. (04.18.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil
szervezetek működéséhez és tervezett községi programjaik
megvalósítására kiírt pályázat alapján az alábbi támogatásokat
állapítja meg:
 Tahitótfalu Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sport Egyesület:
140 eFt
 Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány:
360 eFt
 Őszirózsa Nyugdíjas Klub:
100 eFt
 Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidő Sportegyesület:
140 eFt
 Tahitótfalui Lovassport Egylet:
300 eFt
 Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú Egyesület:
160 eFt
 Összesen:
1.200 eFt
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2013.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

3./ Bizottságok tájékoztatója
Kulturális Bizottság
Kubanek István: az április 17-i bizottsági ülésen a Faluház melletti kisházban
tervezett kovácsműhely kialakításáról tárgyaltunk, melyet Alpolgármester Úr is
szorgalmazott.
A TETA által összegyűjtött, valamint a településen lakók által felajánlott tárgyak
elhelyezését a Faluházban kapott szobában már nem tudjuk megoldani.
Szót ejtettünk a Vasárnapi Vásárnap lebonyolításáról, a Szigeti Majálisról, valamint a
Kihívás Napja rendezvényről, amit idén Tóthné Mák Ildikó és Tóth Attila készít elő.
A Tűzzománc Biennáléra is sokan jelentkeztek, a pályamunkák beérkezési határideje
május 20.
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Dr. Sajtos Sándor: a május 1-jei Szigeti Majális, idén Pócsmegyeren a Pázsit –tó
mellett kerül megrendezésre. A mai napon felkértem a Vox Insulae Egyesület
vezetőjét Horváthné Csörgő Andreát, és Béres Gabriella művelődésszervezőt fogja
össze településünk rendezvényen való szereplését.
A Kihívás napja rossz idő esetén a Sportcsarnokban, jó idő esetén, a Tormaréten, a
Fesztivál parkban valamint a Futballpályán kerül megrendezésre.
Május 26-án Hősök napja, és ugyanezen a napon, Leányfalun falunap lesz, melyen
szintén képviselnünk kell a települést.
A Június 4-i Trianoni megemlékezésre Bata Ferenc tóthfalui polgármester úr
tájékoztatása szerint, lesz újabb kő az idei évben is, sőt a tóthfalui zászló is
kihelyezésre kerül az emlékmű környezetében a székely és magyar zászlók mellé.
Gazdasági Bizottság
Gaál Sándorné: április 16-án került sor a Gazdasági Bizottság ülésére. Első
napirendi pontban a zárszámadást és a költségvetési koncepciót tárgyaltuk, a
második napirendi pont keretében a jelenleg érvényben lévő átalánydíjas
szerződések szükségességét vizsgáltuk meg. Jelenleg 12 ilyen jellegű szerződésünk
van, melyek egy része a működéshez szükséges. A Bizottság javaslata, hogy ezek a
szerződések maradjanak érvényben, azzal a kikötéssel, hogy jövőre ismét
megvizsgáljuk szükségességüket.
A színpad, sátor és eszközei opcionális bérbeadásáról és ezzel kapcsolatos
szolgáltatásokról szóló bérleti szerződés tervezete elkészült, ezzel kapcsolatban a
Gazdasági Bizottság a következő ülésén hoz határozatot és azt követően terjeszti a
Képviselő-testület elé.
A 4. napirendi pont keretében az egyéb kintlévőségek, hátralékok behajtásáról esett
szó. 2013. évben a mai napig 5.782.000 Ft folyt be, adóhátralék folyt be, ez is
igazolja az átszervezés szükségességét. A 2012. évben befolyt adókintlévőségre a
160/2011. (08.25.) Képviselő-testületi határozat alapján a behajtott összeg után 2%
behajtási jutalék illeti meg a kolléganőt.
Az iskola számára szükséges postafiók éves bérlete 12 ezer forintos költségének
átvállalását a Gazdasági Bizottság támogatta.
Dr. Sajtos Sándor: 608.000 Ft-ot fizetett be az Önkormányzat a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ számára, amelynek töredékét kapjuk csak meg. Ezt
próbáltam szembeállítani a 12.000 Ft-os költséggel.
Ismerteti Kisné Balázs Enikő iskolaigazgató tájékoztatását a beiratkozásra
vonatkozóan:
Iskolánkban a 2013/2013-es tanévre a Kormányhivatal által meghatározott
időpontban, 2013. április 8-9. között lezajlott az első osztályosok beiratkozása. A
körzetünkben lakó tanköteles korú gyermekek közül 47 fő jelentkezett
intézményünkbe. A tegnapi napon megtartott tankerületi igazgatói értekezlet
összesített adatai alapján a más iskolákba jelentkezett, de várhatóan elutasító
határozatot kapó, és körzet szerint hozzánk tartozó tanulók közül 3 fő érkezik még
osztályainkba. Ezek alapján várhatóan 50 első osztályos kezdi meg a tanévet. A
felvételi határozatot folyó év április 27-ig kell megküldeni a szülőknek, postai úton. A
határozathozatali engedélyt várhatóan április 25. körül kapjuk meg a tankerülettől. (A
körzetben lakó iskolaérett tankötelesek közül összesen 4 fő ment más intézménybe:
2 fő iratkozott be egyházi, 1 fő alapítványi iskolába, 1 fő Dunabogdányba.) Nagy
valószínűséggel 1 jelenlegi elsősünk nem fogja tudni folytatni tanulmányait, ezért + 1
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fő elsős lesz jövőre. Az 51 főt a jelenlegi iskolabútor mennyisége kiszolgálni nem
tudja, ezért kezdeményeztem a tankerületnél – a szakmai feladatellátásra hivatkozva
– további iskolai padok és székek beszerzését. A hatályos 20/2012 (VIII.31.) EMMI
rendelet 2. sz. mellékletében meghatározottak szerint (Tanterem = 1,5 m2 * 1 fő) a
népházban két tanterem megfelelő az első osztályosok elhelyezésére.
Ezt követően Csörginé Kemény Ildikó óvodavezető tájékoztatását ismerteti:
Az óvodai beiratkozás május 6-tól május 17-ig tart. A védőnőktől kapott előzetes
névsorok alapján várható jelentkezők létszáma (akik 2010. június 1. és 2011.
augusztus 31. között születtek) Tahiból 40, Tótfaluból 34 gyermek.
Az új köznevelési törvényben 2013. szeptember 1-től a 20/2012. EMMI – rendelet 2.
sz. melléklete szabályozza a 2 m2/fő alapterületet az óvodákban.
A kis csoportosokat fogadó csoportszobáink méretei: Tahi óvodában 31,66 m 2,
Tótfalui óvodában 32 m2. Ez alapján a két óvodába 32 fő gyermeket tudunk fogadni
ősszel.
A köznevelési törvény 83.§ (2) bekezdés (d) pontja alapján a 2013/14-es nevelési
évtől nincs lehetőség fenntartói engedéllyel növelhető csoportlétszámokra.
Így valószínűleg az óvoda alapító okiratát is módosítani kell, az óvodába felvehető
gyermek létszámmal kapcsolatban.
Tóth János: javaslom, hogy a Képviselő-testület, figyelemmel az érvényben lévő
jogszabályokra, kérje az Oktatási Hivatalt, hogy az óvodába beiratkozó gyermekek
számát is figyelembe véve a maximális beiratkozók felvételét engedélyezze, és
tekintsen el a 2m2/fő kötelező alapterülettől, mert ez jelenleg nem biztosítható.
Dr. Sajtos Sándor: nyilvánvalóan figyelembe veszik a problémákat.
Dr. Pálvölgyi Tamás: hány óvónő szükséges ilyen létszámhoz?
Tóth János: két fő óvónő csoportonként, amit biztosítunk, de az óvodavezetők is
ebben a létszámban szerepelnek.
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó
Judit) szavazattal meghozta döntését.
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74/2013. (04.18.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti
Köznevelési törvényre tekintettel az óvodai beiratkozásokat valamint
a meglévő létszámot figyelembe véve, kéri az Oktatási Hivatalt,
illetve a tárgyban illetékes szervet az óvodai férőhelymutatók alóli
felmentésre.
Az óvodai elhelyezésre előírt 2 m2/fő normatíva a meglévő
építmények és a létszám alapján, nem biztosítható.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a felmentés
megkérésére.
Határidő:
Felelős:

2013. 07.31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Nagyházu Miklós: április 24-re tervezzük a helyszíni bejárásokat, amelyeket
követően fogalmaznánk meg a Bizottság javaslatait az intézményi felújításokra
vonatkozóan. A sorrendet és a programot küldeni fogjuk.
Szombaton, a Föld Napja rendezvényekhez kapcsolódóan a településen
szemétszedést tervezünk. Kisné Balázs Enikő iskolaigazgató döntése alapján az
iskolások szombat helyett, pénteken 11-14 óráig szemetet fognak szedni.
Dr. Sajtos Sándor: az Önkormányzat biztosítja a kesztyűt és a zsákokat.
Kértem árajánlatot buszváró javítására. A Bizottsági bejáráson meg kellene vizsgálni
két buszmegálló állapotát (Almásy utca és Tahi Újtelep). A két buszváró szigetelése
és tetőfelújítása nagyságrendileg 500.000 Ft.
Közbeszerzési Bizottság
Dr. Pálvölgyi Tamás: nem ülésezett a Bizottság.
Dr. Sajtos Sándor: a Tölgyfa utca és az Egri István utca közötti járdaszakasz
felújítását tervezzük. Jelen pillanatban a műszaki felmérés zajlik, a pályázati kiírást
Dr. Pálvölgyi Tamás képviselővel közösen készítjük elő.
Az átereszek javítása, felújítása a 11. sz. főút mentén megkezdődött.
A hulladékszállítás tárgyában indított közbeszerzési eljárásban sajnálatos módon
eddig egy érdeklődő vásárolta meg a tervdokumentációt.
Szociális Bizottság
Schottner Jánosné: legutoljára márciusban volt bizottsági ülés. Sajnos csak 16 fő
jelentkezett a HPV elleni oltásra.
Ezt követően a Képviselő-testület 19,43-20,04 óráig szünetet tartott.
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4./ Tulajdoni ügyek
Novo Pulsar Kft kérelme
Dr. Sajtos Sándor: a Kft kérelmezte a megküldött molinó, valamint világító tábla
kihelyezését a településen. A molinót az Önkormányzat birtokában lévő Csereklye
ház kerítésére kívánja elhelyezni. Tekintettel arra, hogy az épület idén elbontásra
kerül, javasolja a kérelem elutasítását. A világító tábla esetében sem könnyű a
döntés, hiszen a levél a tábla méreteit nem tartalmazza. Javaslom, kérjük pontosított
adatokat tartalmazó kérelem (tábla méretei, elhelyezés módja) benyújtását, valamint
egyeztessünk a hatóságokkal, milyen jogszabályi feltételek mellett támogatható a
tábla kihelyezése.
Nagyházu Miklós: jelenleg is használnak megállító táblákat a tulajdonosok, de azt
korrekten a közlekedést nem zavarva teszik.
Schottner Jánosné: egy kicsit szebbet is el tudnék képzelni.
Dr. Sajtos Sándor: a rendelethez kell tartanunk magunkat, bár rögzíthetjük, hogy
esztétikailag nem tartotta településkép szempontjából a testület alkalmasnak a tábla
kihelyezését.
Tóth János: jelenleg az 1 m2 felületet meghaladó nagyságú reklámtábla kihelyezése
építési engedély köteles, amely kapcsán mind az Önkormányzat, mind a Magyar
Közút tehet megállapításokat. Magánterületen 1 m 2–nél kisebb felületű reklámtábla
elhelyezhető.
Dr. Sajtos Sándor: javaslom, az érvényben lévő rendeletünknek megfelelően adjon
be pontos tájékoztatást.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó
Judit) szavazattal meghozta döntését.
75/2013. (04.18.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Novo
Pulsar Kft önkormányzati területen, közterületen történő
reklámtábla elhelyezését nem támogatja, a kérelemben szereplő
információk alapján, az üzleten és előterében elhelyezett
reklámtáblát nem kifogásolja.
A további reklámtáblák elhelyezéséről konkrétabb kérelmet kér a
Képviselő-testület előterjeszteni.
A Képviselő-testület
végrehajtására.

felkéri

a

Polgármestert

Határidő: 2013. 05.20.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester
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a

határozat

Dr. Sándor István és Dr. Sándor Istvánné kérelme
Tóth János: 1991-ben az Önkormányzat a 898/17 hrsz-ú közterület egy részét
értékesítette kérelmezők részére. Az ingatlan vételárának kifizetését követően a
megkötött adásvételi szerződés és a fizetési igazolás ellenére, nem került sor a
bejegyeztetésre. A rendezési terv kapcsán, szükséges a 898/17 hrsz-ú területből
kiszabályozni az érintett ingatlanhoz megvásárolt területet, és hozzájárulást adni,
hogy a tulajdoni lapon át lehessen vezetni a tulajdonos változást.
Dr. Pálvölgyi Tamás: jogos az igényük, ezért amennyiben a telekalakításnak nincs
akadálya, akkor az alapszerződést, egy kiegészítő szerződéssel együtt kell beadni a
Földhivatalba.
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó
Judit) szavazattal meghozta döntését.
76/2013. (04.18.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete kiegészítő
szerződést köt a 898/17 hrsz-ú ingatlan adásvételéről, a Képviselőtestület korábbi 96-2/1992 határozata alapján.
A Képviselő-testület egyúttal törli a 898/17 hrsz-ú ingatlant a
forgalomképtelen vagyontárgyak köréből, megszünteti annak közúti
funkcióját, besorolását és egyúttal a terület besorolását kivett,
beépítetlen területté változtatja, melyet a Rendezési Terven és a
Földhivatali nyilvántartáson kér átvezetni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2013. 06.28.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Rajos Istvánné és társai kérelme
Tóth János: ismerteti a kérelem tartalmát (a rendezési terv 2011. évi módosítása
kapcsán a 3644, 3642/2 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolásának Képviselőtestületi jóváhagyása, és a tulajdonosok felhatalmazása, hogy saját költségükön a
Földhivatalnál az ezzel kapcsolatos eljárásokat lefolytassák).
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó
Judit) szavazattal meghozta döntését.
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77/2013. (04.18.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendezési
Terv szerint a 3644; 3642/2 hrsz-ú ingatlanok tényleges belterületbe
vonását jóváhagyja, felkéri a Földhivatalt annak nyilvántartás szerinti
átvezetésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza az érintett ingatlantulajdonosokat,
a változás Földhivatali eljárásának lebonyolítására saját költségükön.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2013. 05.06.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Arday Márta kérelme
Tóth János: Dr. Arday Márta tulajdonában lévő 1140 négyszögöles terület 1973-ban
történt telekmegosztása következtében, négy darab önálló ingatlan (1132; 1130;
1129/3 hrsz.) valamint a 1131 hrsz-ú út került kialakításra, mely út a Magyar Állam,
majd később a Tahitótfalui Községi Önkormányzat tulajdonába került. Tulajdonos
újabb megosztásra készül, ezért az önkormányzati utat megvásárolná. Javaslom,
hogy elvben támogassa a Képviselő-testület a kérelmet és végleges döntést akkor
hozzon, ha az utat jelenleg használó ingatlantulajdonosok nyilatkoznak arról, hogy
annak használatára nem tartanak igényt. Az értékesítést követően kerülhet sor az
önkormányzati törzsvagyonból történő kivezetésre, illetve az ingatlan közút
funkciójának megszüntetésére a rendezési tervben. A beadványban felajánlott
vételár 400.000 Ft. Tekintettel arra, hogy ismét területrendezésre kerül sor, javaslom
a vételárról a megosztást követően döntsön a Képviselő-testület.
Dr. Sajtos Sándor: a megosztási vázrajz ismeretében, és az érintett
ingatlantulajdonosok azt tudomásul vevő nyilatkozatának beadását követően döntsön
véglegesen a Képviselő-testület. Aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó
Judit) szavazattal meghozta döntését.
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78/2013. (04.18.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Arday
Márta kérelmét elvben támogatja és a 1131 hrsz-ú út ingatlant
értékesíti az érintett ingatlantulajdonosok nyilatkozata után.
Az értékesítést és a vételárat a Képviselő-testület az érintettek
nyilatkozata után határozza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2013. 06.28.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Visegrádi utca Duna-parti szakaszának javítása
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előterjesztés tartalmát:
A Visegrádi utca 23. szám alatti ingatlan tulajdonosa kérelemmel fordult
Önkormányzatunkhoz, melynek tárgya Visegrádi utca Duna-parti földút szakaszának
javítása. Tulajdonos felajánlotta, hogy hozzájárul az út javításának költségeihez,
megvásárolná a töltőanyagot. A helyszíni bejárás során bizonyosságot nyert, hogy
valóban indokolt az út járhatóvá tétele. A helyreállításra a Cserker-Top Kft-től kért
ajánlat szerint a javítás költsége:
 darált beton eltérítése és tömörítése 55.000 Ft+Áfa,
 1 km darált beton helyszínre szállítása Tahitótfalu depóból 1000 Ft/m3.
Nem tartom megfelelő anyagnak a darált betont, mert nem garantált a minősége.
Nyilván a költségcsökkentés miatt esett rá a választás. Javaslom, hogy szólítsunk
meg minden ott lakó ingatlantulajdonost, járuljon hozzá a javításhoz, és bogdányi
kővel szórjuk meg az utat.
Dr. Pálvölgyi Tamás: támogatom a tulajdonosok igényeinek felmérését.
Csörgő Mihály: egyetértek azzal, hogy ne csak egy ingatlantulajdonos vállaljon
költséget a javításban.
Dr. Sajtos Sándor: javaslom, hogy az igények felmérése, és pontos költségbecslés
ismeretében követően döntsünk a kérdésben.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó
Judit) szavazattal meghozta döntését.
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79/2013. (04.18.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Visegrádi
utcai ingatlanok közúti, Duna-parti megközelítését biztosító földút
járhatóvá tételét támogatja, de annak konkrét megvalósításáról a
későbbiek során dönt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2013. 05.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Cserfa utca vízelvezetés
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előterjesztést.
A helyszíni bejárás során megállapítást nyert, hogy valóban indokolt a Cserfa utcáról
a csapadékvizet az út melletti árokba elvezetni, mert a Külső-nyulas utcáról a
csapadékvíz a Cserfa utcán folyik végig, emiatt a Cserfa utca gyakran járhatatlan. A
Cserker-Top Kft.-től a vízelterelő folyóka kialakítására az alábbi árajánlat érkezett:
Vízelvezetés kialakítása „K” szegély készítésével, 6 m hosszan, aszfalt burkolatba
bevágva: anyag + munkadíj 76.000 Ft+Áfa.
Tekintettel arra, hogy már tavaly és tavalyelőtt is jelezték a problémát az ott lakók, az
előterjesztés támogatását javaslom.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó
Judit) szavazattal meghozta döntését.
80/2013. (04.18.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Cserfa utca
vízelvezetését a beérkezett ajánlat (Cserker Top Kft – 76.000 Ft)
alapján megrendeli az érintett ingatlantulajdonosok kérelmére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2013. 05.06.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Cseresznye utca vízelvezetése
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előterjesztést.
A helyszíni bejárás során bizonyítást nyert, hogy a Cseresznye utcai sorompónál a
beszakadt víznyelőrács javítása indokolt. Ismeretes, hogy a vízmosásból a
csapadékvíz a Cseresznye utca alsó szakaszára, illetve a 11-es főútra folyik, ezért
vízelvezető árok kialakítása szükséges. A Cserker-Top Kft-től beérkezett ajánlat
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szerint ennek költsége 681.250 Ft+Áfa. Mivel a beruházásban leányfalui ingatlanok is
érintettek a költségmegosztásról Leányfalu Önkormányzatával is egyeztetni kell.
Javaslom az előterjesztés támogatását, annál is inkább mivel az előzetes tárgyalások
alapján Nyíri Csaba, Leányfalu polgármestere nyitott a probléma megoldására.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó
Judit) szavazattal meghozta döntését.
81/2013. (04.18.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Cseresznye
utcai csapadékvíz elvezetést Leányfalu Önkormányzatával közös
(50-50%) költségviselés mellett megvalósítja a beérkezett ajánlat
(Cserker Top Kft. – 681.250 Ft+Áfa) alapján.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2013. 05.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

8/2013. (III. 29.) BM rendelet (önkormányzati fejlesztési támogatás
igénybevétele)
Dr. Sajtos Sándor: a rendelet szerint lehetőségünk lenne, kötelező önkormányzati
feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására (elnyerhető összeg 30 M Ft +
20% önrész), óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésre felújításra
(elnyerhető összeg 20 M Ft + 20% önrész), valamint közbiztonság növelését szolgáló
fejlesztések megvalósítására (elnyerhető összeg 10 M Ft + 20% önrész) pályázni.
A Sportcsarnok energetikai fejlesztésére beérkezett ajánlati ár bruttó 60 M Ft, ami
minimum 30 M Ft önrészt jelentene, ezért nem javaslom a pályázaton való indulást.
Tekintettel arra, hogy a Sportcsarnok fűtéskorszerűsítése szükséges, javaslom a
gázkazán cseréjének lehetőségét vizsgáljuk meg. E beruházás költsége 3-4 év alatt
megtérül.
Nagyházu Miklós: valamit lépni kell, mert a Sportcsarnok fűtése rendkívül költséges.
Dr. Sajtos Sándor: a fűtés rekonstrukcióra beérkezett ajánlatot kiegészítve, komplex
pályázati anyagot összeállítva várjuk meg a KEOP-os pályázat kiírását.
A térfigyelő rendszer kialakítására beérkezett ajánlati összeg 7.457.313 Ft, az önrész
1.500.000 M Ft lenne az elnyerhető pályázati összeg 10.000.000 Ft. A kiépítést
követően a rendszer havi karbantartása (60.000 Ft), valamint az internet és
elektromos áram biztosítása is az Önkormányzat költségvetését terhelné. Tekintettel
arra, hogy csak abban az esetben tudjuk hatékonyan kihasználni, ha folyamatos a
figyelem, és rendelkezünk a megfelelő reagáló erővel, nem javaslom a pályázat
beadását.
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Nagyházu Miklós: az ajánlatban szereplő 8-10 kamerával viszonylag kis területet
tudunk lefedni, és intézkedésre jogosult, figyelő személyzet híján valóban nem
érdemes pályázni.
Csörgő Mihály: egyetértek azzal, hogy ne induljunk a pályázaton, de a civil
kezdeményezéseket támogatni kell pl.: Polgárőrség szerveződését.
Dr. Pálvölgyi Tamás: a térfigyelő kamerarendszer kialakítása csak egyfajta bűnözés
(pl.: illegális szemétlerakás) megelőzésére, visszaszorítására alkalmas. Inkább a
járőrözést kellene erősíteni, vagy a kettő kombinációját megvalósítani.
Dr. Sajtos Sándor: a szigeti településekkel kellene együttműködni.
Szigetmonostoron már most is működik Polgárőrség, ebbe az irányba kellene
elindulni.
Optimum Bróker Biztosítási Alkusz Kft. ajánlata.
Tóth János: ismerteti a Kft ajánlatát. Az Optimum Bróker Biztosítási Alkusz Kft
szeretne az Önkormányzat honlapján reklámként bannert elhelyezni, így az
Önkormányzat honlapjáról indított linken keresztül online tudnának biztosítást kötni a
község polgárai.
Ajánlatuk szerint az Önkormányzaté lenne a településen online-, vagy papíron
megkötött vagyonbiztosítási szerződések jutalékának 20 %-a.
Nagyházu Miklós: javaslom egy fél éves időszakra engedélyezzük a banner
elhelyezését,
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó
Judit) szavazattal meghozta döntését.
82/2013. (04.18.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete szerződést
köt az OPTIMUM Bróker Biztosítási Alkusz Kft-vel 2013. december
31-ig. A szerződés alapján a Brókercég reklámbannert helyez el az
önkormányzati honlapon és az Önkormányzatot a cég jutalékának
20%-a illeti meg, a cég által kötött biztosítási szerződések alapján.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2013. 05.10.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Porogi Imre és a Tordák dűlő lakóinak beadványa
Tóth János: ismerteti a beadvány tartalmát (külterületi ingatlanok rendeltetés
módosítása, építményadó csökkentése, valamint a helyi adórendelet módosítása). A
jelenleg érvényben lévő Agglomerációs törvény szerint az Önkormányzatoknak az
agglomeráció területén belterületbe vonási lehetősége nincs. Ráadásul belterületbe
vonás abban az esetben lehetséges, amennyiben valamennyi közmű teljes kiépítése
biztosított. Korábban már mind a Gazdasági Bizottság, mind a Képviselő-testület
többször is tárgyalta ezt a témát. Eddig az volt az álláspont, meggondolandó a
lakosok kérelme, de mivel az állandó lakosok után járó személyi jövedelemadó
visszatérítést eltörölték, az Önkormányzat számára csak kizárólag plusz költséget
jelentene a belterületbe vonás, tekintettel a teljes közműellátás kiépítésére.
Dr. Sajtos Sándor: amennyiben a kérelmet elutasítjuk, javaslom a határozatot
Körmendi Judit főépítész asszony által megfogalmazott jogi, építészeti, szakmai
indokolással egészítsük ki.
Csörgő Mihály: megkeresett valaki a fogadó órámon, akinek hasonlóan
kérelmezőhöz, külterületi ingatlan a bejelentett lakcíme és kérte az adómérték
csökkentését. Ezzel egyet is értek, hiszen életvitelszerűen itt lakik a településen. Ez
a kérelem nem került a Képviselő-testület elé, ezért kérem a Gazdasági Bizottságot,
vizsgálja meg a lehetőségeket, dolgozzon ki egy határozati javaslatot, és terjessze a
Képviselő-testület elé.
Dr. Sajtos Sándor: javaslom, először a beadványról döntsünk.
Javaslom, ne támogassuk a kérelmet, amelyet Körmendi Judit főépítész a megfelelő
jogi, építészeti, szakmai háttérrel kiegészítve válaszoljon meg a kérést aláíró
tulajdonosok részére.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó
Judit) szavazattal meghozta döntését.
83/2013. (04.18.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a
Gazdasági Bizottságot, hogy a helyi adórendelet felülvizsgálatával
tegyen javaslatot a külterületi állandó lakosok által lakott épületek
adója tárgyában a kedvezmény kidolgozására.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Bizottság Elnökét a
határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2013. 06.28.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Gaál Sándorné: a beadványban az ingatlanok belterületbe vonását kérelmezték?
Tóth János: kérelmező kevesebb adót szeretne fizetni, ennek megfelelően kéri az
épület átminősítését, amire csak akkor van lehetőség, amennyiben a területet
belterületbe vonjuk.
Gaál Sándorné: ebben az esetben jól döntött a testület, mikor elutasította a
kérelmet. Az adókedvezmény lehetőségeit pedig megvizsgálja a Bizottság.
Nagyházu Miklós: nagyon nehéz lesz meghatározni és rendeletbe foglalni ki az,
akinek jár az adókedvezmény.
Dr. Sajtos Sándor: igen.
Tóth János: ki tudja majd ellenőrizni, hogy ki az, aki valóban életvitelszerűen lakik a
településen? A Gazdasági Bizottság dolgozzon ki egy javaslatot.
Csörgő Mihály: ez lenne a kérésem, és számomra nem szempont az, hogy esetleg
ezzel sok munka van. Más települések ezt meg tudták oldani.
Tóth János: a Képviselő-testületnek már többször volt lehetősége ebben a
kérdésben dönteni, de nem döntött.
Szabó Judit: ez így igaz, előterjesztés is készült.
Csörgő Mihály: kérem, amennyiben a Képviselő-testületet megszólító beadvány
érkezik a Polgármesteri Hivatalba, azt tárgyalja is meg a Képviselő-testület.
Dr. Pálvölgyi Tamás: ez a kérelem mikor érkezett?
Tóth János: április 5-én.
Dr. Sajtos Sándor: ezt a kérdést meg kell vizsgálni, mert most nem áll
rendelkezésünkre minden információ. Azt is figyelembe kell venni, hogy az elmúlt 4
évben nem volt adóemelés a településünkön.
Vita alakul ki.
5./ Közbeszerzési terv elfogadása
Dr. Sajtos Sándor: idén Önkormányzatunk nem tervezi közbeszerzési eljárás
kiírását, amennyiben a terv módosítása pályázat, vagy más beruházás miatt
szükséges lesz, az a későbbiekben is elvégezhető. Javaslom az elkészített
közbeszerzési terv elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó
Judit) szavazattal meghozta döntését.
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84/2013. (04.18.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az
Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Tervét elfogadja azzal, hogy
a gát beruházás, vagy egyéb előre nem tervezett beruházás kapcsán
a tervben, a szükséges módosítást elvégzi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2013. 05.06.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

6./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetés zárszámadása, és a 2014. évi
költségvetési koncepciója
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetés zárszámadása
Gaál Sándorné: részletesen ismerteti az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról
szóló beszámolót. A bevételeink átlagosan 109 %-ban teljesültek. Az adóbevételek
az előirányzathoz képest az alábbiak szerint alakultak: az építményadó 109%-ban,
az iparűzési adó 158%-ban, a gépjárműadó 107%-ban teljesült. Ez a teljesítés nem
csak a tárgyévi kivetésekkel kapcsolatos befizetéseket, hanem az előző évi
hátralékok kiegyenlítését is tartalmazza. Kamat és hozam bevételünk 6.576.000 Ftra, a Vízművektől átvett támogatás 16.800.000 Ft tervezéssel szemben 24.644.000
Ft-ra teljesült, ez a számított támogatáshoz képest, amely 35.000.000 Ft,
pénzügyileg áthúzódó tétel. A pénzmaradványunk 148.958.000 Ft, ebből
kötelezettséggel terhelt 29.003.000 Ft, így a tényleges pénzmaradvány 119.955.000
Ft. A kiadások átlagosan 86%-ban teljesültek. A felújítások eredeti előirányzata
5.000.000 Ft volt, amit módosítottunk 20.321.000 Ft-ra, ami 20.972.000 Ft-ban
teljesült (Faluház felújítása, orvosi rendelő fűtésének korszerűsítése, Népház
felújítása, Rózsa utca építése). Beruházásokra 43.220.000 Ft-ot fordítottunk
(gátépítés,
ingatlanvásárlás,
számítógépes
rendszer
fejlesztése,
a
településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása). Hiteleinket ütemterv szerint
teljesítettük. A rendelettervezetet, valamint annak mellékleteit, a Gazdasági Bizottság
határozata szerint elfogadásra javaslom.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó
Judit) szavazattal megalkotta rendeletét.
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2013. (IV.19.) RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
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Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Gaál Sándorné: a 2014. évi költségvetési koncepció fő összegét, mint a kiadási
mind a bevételi oldalon, 851.127.000 Ft-ra terveztük be. Az állami támogatás
magasabb összeggel került betervezésre, tekintettel a közös hivatal működésére. A
többi bevétel és kiadás összege megegyezik a 2013. évi adatokkal (kivéve a
gátépítést). A kiadási oldalon számoltunk az 50%-os hitelkonszolidációval. Ennek
megfelelően a Gazdasági Bizottság határozata alapján az Önkormányzat 2014. évi
költségvetési koncepcióját elfogadásra javaslom.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó
Judit) szavazattal meghozta döntését.
85/2013. (04.18.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

az

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2013. 05.28.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

7./ Egyebek
Ruhabörze
Szabó Judit: szóban szeretném előterjeszteni a Népház ingyenes igénybevételére
irányuló kérelmemet, a tavaszi Ruhabörze megtartására. Az időpontot pontosan nem
tudom megadni, az biztos, hogy szombati napon 14-17 óráig tartana.
Dr. Sajtos Sándor: javaslom a következő ülésen, az időpont tisztázását követően
döntsünk a kérdésben, írásos kérelem alapján.
Újpest Önkormányzatának levele
Tóth János: az Óbudai Önkormányzathoz hasonlóan, az Újpest Önkormányzata is
működtetési hozzájárulást igényelne az általa működtetett intézményekbe járó,
állandó lakcímmel nem rendelkező tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól. A
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól kapott tájékoztatás alapján két tanuló
után kérnek támogatást.
Dr. Sajtos Sándor: javaslom, a kérelmet ne támogassuk. Aki egyetért a javaslattal,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó
Judit) szavazattal meghozta döntését.
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86/2013. (04.18.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen
költségvetési helyzetben nem képes többletfinanszírozást biztosítani
más településen oktatási intézményekben járó tahitótfalui gyerekek
után.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2013. 05.10.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Tóth János: a Központi Statisztikai Hivatal 2013. június 1-30. között mezőgazdasági
Gazdaságszerkezeti Összeírást tervez, melynek részleteiről május elején kapunk
pontos tájékoztatást.
A Nemzeti Média-, és Hírközlési Hatóságtól a digitális átállás időpontjáról kaptunk
tájékoztatást, melyet a községi honlapon közzé teszünk.
Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját és az ülést 21,54 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Tóth János
jegyző
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