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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én 18:00
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:
Képviselők:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Csörgő Mihály alpolgármester
Gaál Sándorné
Karácsony Ádám
Kubanek István
Nagyházu Miklós
Dr. Pálvölgyi Tamás
Schottner Jánosné
Vaczó Zoltán
Távol maradt képviselők: Tanácskozási joggal:

Újlaki Anikó jegyző helyettes
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Dr. Sajtos Sándor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 9
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet melyhez egy
pótnapirendi pontot javasolt felvenni az alábbiak szerint: 7. napirendi pont az Egyebek
napirendi pont lenne. Kérdezte a képviselőket, aki ezen módosítással egyetért,
kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirend
módosítását elfogadta.
Dr. Sajtos Sándor: mivel a napirendhez kapcsolódóan egyéb módosító javaslat nem hangzott
el, ezért kérdezte, aki az ülés napirendjét a módosításokkal elfogadja, ezt kézfelemeléssel
jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet
elfogadta:

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (01.15.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban
meghirdetett napirendet kiegészíti, az „Egyebek” napirendi ponttal.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Polgármestert

a

határozat

1. npr. 2015. évi eseménynaptár elfogadása
Kubanek István: ismerteti a 2015. évi eseménynaptár tartalmát:

Dátum
2015. január 12.
2015. január 17.

Program
Don-kanyari tragédiára emlékezés. Emléktűz
gyújtás a református temetőben.
Puzder János Emléktorna

2015. január 18-25.

Ökumenikus Imahét

2015. január 31.

Kárpát-medencei Böllértalálkozó

2015. február 14.

Farsangi felvonulás
Farsangi Bál
Dunakanyari Ifjú Muzsikusok IX. Kamarazenei
Találkozója
V. Dunakanyar Kézműves Kiállítás és Vásár

2015. február 21.
2015. február 28.

2015. március 15.
2015. április 12-26.

Ünnepi műsor az 1848-as forradalom és
szabadságharc emlékére
Magyar népviseletek, Japán bélyegek-kiállítás

2015. április 13.
2015. április 16.
2015. április 23.
2015. április 24.
2015. április
2015. április 26.

Zenei est az Őszirózsa Nyugdíjas Klubban
A holokauszt áldozatainak napja
A Föld Napja
Tavaszi zeneiskolai koncert
Nyeregszemle Kupa
Vasárnapi Vásárnap

2015. május 1.
2015. május 3.

Szigeti Majális
Myiamoto Musashi Emlékcsata

2015. május
2015. május 24.
2015. május 29-30-31.
2015. május 30.

Országos Íjászverseny
Hősök napja
EPERFESZTIVÁL
kiállítás
Eperart

2015. május 31.
2015. június 4.

Gyereknap
Nemzeti Összetartozás Napja

2015. június 5.

Kihívás Napja

Szervező-helyszín
Önkormányzat-református temető,
Faluház
Tömegsport Egyesület,
Önkormányzat
református egyház, katolikus
plébánia, baptista gyülekezet,
Önkormányzat
Jancsó Alapítvány, Önkormányzat
Önkormányzat, Óvoda-Tahi parkolóTótfalu Hősök tere, Népház
Iskola, ÖnkormányzatNépház
Tahitótfalu Önkormányzata,
Szigetmonostor FaluházSzigetmonostor Faluház
Iskola, Önkormányzat, TETASportcsarnok
G.Szalai István, Wegroszta Gyula,
Szőnyi Zsuzsa-református
gyülekezeti terem
Iskola-Faluház
Önkormányzat
Önkormányzat
Iskola-Népház
Zablakert Lovarda, Önkormányzat
Béres Gabriella, Béres Attila, Rokob
Orsolya, TETA, TAKI-Fesztiválpark
Kisoroszi-Kisoroszi
Magyar Fekete Buddha Kobudo
Kempo Harcművészeti Szövetség

TAKI - pócsmegyeri íjászpálya
Önkormányzat – Hősök tere
Önkormányzat, TETA, TAKI- Tahi
parkoló
Vox Insulae Szigethangja Közhasznú
Egyesület - templomok
Óvoda, Iskola - óvoda
Önkormányzat, egyházak, IskolaTrianon emlékmű, Faluház
Önkormányzat, Tóthné Mák Ildikó,
Tóth Attila (Piramis SE), Tahitótfalui
Általános Iskola Gyermekeiért
Alapítvány-Sportcsarnok,
sportpálya, szigeti rész
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2015. június 13.
2015. június 19.
2015. június 20.

Ballagás
Évzáró
Nemzeti Vágta Pest megyei Előfutama

2015. június 22-26.
2015. június 23-27.

Angol Ifjúsági Hét
Református gyerektábor, testvértelepülés
gyermekcsoportjának táboroztatása
Halászléfőző verseny
1.kirándulóhajó zenés köszöntése

2015. július 4.

2015. július 6-12.

Ökumenikus művészeti hét

2015. július 6-10.
2015. július 13-24.

Angol gyermekhét
Nyári gyerektábor

2015. július 19.

Amiért a harang szól – Kerékpáros zarándoklat

2015. augusztus 2-16.

2. bécsi döntés-kiállítás

2015. augusztus 20.

Szent István ünnepe

2015. szeptember 1.
2015. szeptember
2015. szeptember
2015. szeptember 26.

2015. október 3.
2015. október 6.
2015. október 23.

Évnyitó
Országos Íjászverseny
Nemzeti Vágta
Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!, Szüreti
felvonulás, mulatság
Népmese Napja
Őszi Vásárnap
Kórustalálkozó
Nemzeti gyásznap
Ünnepi műsor az 1956-os forradalom emlékére

2015. november 28.
2015. december 5-13.

Erzsébet - Katalin Bál
Adventi hét

2015. december 7.
2015. december 10.
2015. december 11.
2015. december 27.

Mézeskalács koncert
Idősek Napja
Adventi hangverseny
Dagober Kupa

2015. december 27.

Borszentelés

Iskola – központi épület
Iskola – központi épület
Bodor Major, Önkormányzat-Bodor
Major
Baptista Gyülekezet-Népház
Református Egyház, Önkormányzat
– Isten tábora
Tömegsport és Szabadidő Egyesület
– Duna part
Önkormányzat, Magyar Zoltán-Tahi
hajóállomás
Vox Insulae Szigethangja Egyesület –
Faluház, Népház, templomok
Baptista Gyülekezet-Népház
Önkormányzat, TETA, Iskola –
Szabadidőpark, Faluház, Népház
BVSC Wellness szakosztály,
Önkormányzat – Budapest Hősök
tere, Tahi parkoló
G.Szalai István, Wegroszta Gyula,
Szőnyi Zsuzsa-református
gyülekezeti terem
Önkormányzat, TETA, egyházak Faluház
Iskola – központi épület
TAKI – pócsmegyeri íjászpálya
Önkormányzat – Bp. Hősök tere
Önkormányzat, egyházak, iskola,
óvoda, Béres Gabriella, Rokob
Orsolya, TETA, TAKI – Fesztiválpark
Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület
Önkormányzat, Iskola – Hősök tere
Iskola, Önkormányzat –
Sportcsarnok
Önkormányzat - Népház
TETA, Önkormányzat, Egyházak,
Iskola, civil szervezetek –
Sportcsarnok, Népház, egyházi
helyszínek, piac területe
Iskola-Népház
Önkormányzat - Sportcsarnok
Iskola - Sportcsarnok

Plascsevics János – Sportcsarnok,
Népház
Katolikus Egyház, Önkormányzat Faluház
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Dr. Sajtos Sándor: van kérdés a rendezvényekkel kapcsolatban?
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Dr. Sajtos Sándor kérte a Képviselő-testület
szavazását.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015. (01.15.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat
2015. évi eseménynaptárát elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, a Kulturális Bizottság elnökét,
valamint a Közművelődés-szervezőt a programok végrehajtására, illetve
annak ellenőrzésére.
Határidő: 2015. 12.31.
Felelős:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Kubanek István Kulturális Bizottság elnöke
Béres Gabriella közművelődés-szervező

2. npr: Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Újlaki Anikó (jegyző-helyettes): a tájékoztatást a képviselői honlapon közzétettük, van-e
kérdés a beszámolóval kapcsolatban?
Tájékoztató a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról
240/2014. (12.11.) határozatával a Képviselő-testület a meghívóban meghirdetett
határozatokat elfogadta.
241/2014. (12.11.) határozatával a Képviselő-testület támogatta a Szabadság úton lévő
vízelvezető árkok út alatti átvezető rendszerének kiépítését. Az ajánlatok bekérése
folyamatban van.
242/2014. (12.11.) határozatával a Képviselő-testület nem támogatta a helyi adók
megállapításáról és bevezetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását, és új adónem
bevezetését.
243/2014. (12.11.) határozatával a Képviselő-testület támogatta a helyi díjakról szóló
rendelet módosítását. A rendelet felülvizsgálatára ma kerül sor (6. napirend)
244/2014. (12.11.) határozatával a Képviselő-testület felkérte a 2014. évi Eperfesztivál
lebonyolításával megbízott Lovas Sport Egyletet, hogy számoljon el a rendezvény
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költségeivel és bevételeivel. A határozatot megküldtük a levélben szereplő határidő 2015.
január 31.
245/2014. (12.11.) határozatával a Képviselő-testület felkérte Dr. Pálvölgyi Tamás képviselőt,
hogy kezdeményezze az „Eperfesztivál” név ábrás védjegyként történő levédését. Az eljárás
megindítása folyamatban van.
246/2014. (12.11.) határozatával a Képviselő-testület nem vállalta magára a 2015. évi
Eperfesztivál megrendezését és lebonyolítását. Az ajánlatot bekértük.
247/2014. (12.11.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a Dunakanyari Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi beszámolóját. A határozatot megküldtük.
248/2014. (12.11.) határozatával a Képviselő-testület tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulást biztosított a Tahitótfalu, Szabadság út 1601 hrsz-ú ingatlan villamosenergiaellátásához. A határozatot megküldtük.
249/2014. (12.11.) határozatával a Képviselő-testület tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulást adta az Ereszvény utca (481 hrsz.) Hermann Ottó és Cinke utcák közötti szakasz
közvilágításához. A határozatot megküldtük.
250/2014. (12.11.) határozatával a Képviselő-testület hozzájárult a Duna-parti strand
villamos energia ellátásához szükséges mérőhely létesítéséhez. A határozatot megküldtük.
251/2014. (12.11.) határozatával támogatta a Képviselő-testület a Dagober Kupa
megrendezését, és a Sportcsarnokot ingyenesen biztosította a rendezvény lebonyolítására. A
határozatot megküldtük.
252/2014. (12.11.) határozatával a Képviselő-testület 2015. december 31-ig 30%-os
engedményt biztosított a Baba-Mama Klub részére a Sportház bérleti díjából. A határozatot
megküldtük.
253/2014. (12.11.) határozatával a Képviselő-testület támogatta a Képviselő-testület a
Magyar Fekete Buddha Kobudo Kempo Harcművészeti Szövetség évzáró szemináriumát és a
Sportcsarnokot ingyenesen biztosította számukra. A határozatot megküldtük.
254/2014. (12.11.) határozatával a Képviselő-testület hozzájárult a Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosításához. A
határozatot megküldtük.
255/2014. (12.11.) határozatával támogatta a Képviselő-testület, a Hősök terén
gyalogosátkelő kialakításához, és megbízta az Útvonal Mérnöki és Szolgáltató Kft-t a tervek
elkészítésével. A határozatot megküldtük a szerződés aláírása megtörtént. Megbízott a
terveket megküldte számunkra.
256/2014. (12.11.) határozatával a Képviselő-testület támogatta lakcímigazolás kiállítását a
Bodor Kft. által felajánlott kedvezményes összegű révbérlet megvásárlásához. A határozat
ügyintézőnek átadásra került.
257/2014. (12.11.) határozatával a Képviselő-testület támogatta a Tahitótfalui
Sportegyesület kérelmét, így a téli időszakban a Sportcsarnokot térítésmentesen biztosítja az
Egyesület részére, az edzések lebonyolítására. A határozatot megküldtük.
258/2014. (12.11.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2015. év
belső ellenőrzési tervét. A határozatot megküldtük.
259/2014. (12.11.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2015. évi
munkatervét. A munkatervet közzétettük a honlapon.
260/2014. (12.11.) határozatával a Képviselő-testület Dr. Sajtos Sándor polgármestert 1 havi
bruttó bérének megfelelő jutalomban részesítette.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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Dr. Sajtos Sándor: a Dunakanyari Önkormányzati Társulás (DÖT) 2010-ben jött létre, fő
célkitűzése egy regionális tűzoltóőrs és mentőállomás, illetve orvosi ügyelet és egészségügyi
ellátó pont kiépítése. A Társulás hét tagönkormányzatot foglal magába, Leányfalut,
Dunabogdányt, Visegrádot, és a négy szigeti települést, Szigetmonostort, Pócsmegyert,
Tahitótfalut és Kisoroszit.
A Szigeti Önkormányzati Társulás (SZÖT) a Szentendrei sziget településeit kovácsolja
szövetségbe 2012 óta. A sziget, mint egyfajta mikrotérség, számos olyan fejlesztési
lehetőséget rejt magában, amelyet együtt, közös erőfeszítéssel ésszerűbb kiaknázni. A
megvalósulásra szánt elképzelések forrásalapját, a Fővárosi Vízművek által kitermelt ivóvíz
mennyiségből származó díjkompenzáció adja.
A helyhatósági választásokat követően, három tagönkormányzat esetében is változás történt
a polgármesterek személyében. Így ezen változások okán, valamint a törvényi
szabályozásnak megfelelően, tavaly decemberben a két Társulás tisztségviselőit a
polgármesterek újraválasztották.
Mindkét Társulás elnöki posztját ismét Tahitótfalu polgármestere tölti be. A Szigeti
Önkormányzati Társulás alelnöke Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármestere maradt, míg a
DÖT esetében, új alelnöknek Félegyházi Andrást, Visegrád polgármesterét választották a
tagok.
A Társulások Felügyelőbizottságai február hónapban tartják alakuló ülésüket.
Kistérségi csatorna pályázat: Ma reggel helyszíni bejárást tartottunk a kivitelezővel. Három
helyszínen kezdődnek a munkálatok: a Mátyás király, a Vöröskő, és az Ereszvények úton.
Hétfőn délután (19-én) lesz egy kooperációs értekezlet, ahol a munkavégzési ütemtervet és
az organizációs tervet a forgalomkorlátozásról jóváhagyjuk. A jövő héten lakossági
értesítőket küldünk az érintetteknek. A munkakezdés február 5.
Gát beruházás: Ma is bent voltam a Miniszterelnöki Hivatalban egyeztetni a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökséggel, több probléma merült fel, azonban jelenleg úgy tűnik minden
kérdésre megtaláltuk a megoldást.
Hulladékszállítás: 2015-től előírás a háztól történő szelektív hulladékgyűjtés. Az üveghulladék
gyűjtése az egyetlen még megoldásra váró probléma, jelenleg a kb. 2000 db edényzet
megrendelését intézzük. Amennyiben ez is megoldódik, megszüntetjük a szelektív
hulladékgyűjtő szigeteket. A lakosság tájékoztatására vonatkozó előkészületek folyamatban
vannak.
Ezzel összefüggésben a Fővárosi Vízművek vezérigazgatójának főtanácsadójával a 2015. évi
forrásfelhasználás lehetőségeiről egyeztettem. Tekintettel arra, hogy az ifjúsági tábor és a
Tordák területén lévő építmények szennyvízelvezetése nem megoldott, segítenének a
szennyvízhálózat kiépítésében. Kértem továbbá a segítségüket a konyha étkezde
megépítésével kapcsolatban, hiszen a kapott hitel összegét, a kiviteli tervek kapcsán készített
költségbecslés összege jóval meghaladja (elektromos hálózat bővítése, csatornahálózat
bővítése, vízhálózat bővítése, tüzivíz ellátás biztosítása, gázhálózat fejlesztése stb.).
Remélhetőleg az erre évre tervezett 30 millió forintnyi támogatást a Fővárosi Vízművek
engedélyezi felhasználni a konyha-étkezde megépítésére, tekintettel arra, hogy
katasztrófavédelmi helyzetben a konyha-étterem, segíthetné az esetlegesen elhelyezett
polgári személyek ellátását.
Dr. Pálvölgyi Tamás: az Eperfesztivál „logó” levédésével kapcsolatban kutattam, a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalában, hogy történt-e már levédés iránti igény. A tájékoztatás szerint
még nem, így az eljárás megindítására jövő héten sor kerülhet.
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Dr. Sajtos Sándor: gyalogátkelőhely létesítésére vonatkozóan elkészült a tervdokumentáció,
amit megküldtem a Képviselő-testületnek. Tegnap az engedély kérelem a Közlekedési
Hatóság számára beadásra került. A gyalogátkelőhely kiépítését a COOP áruház bővítésekor
kezdenénk.
Vaczó Zoltán: csak akkor, ha az áruház megépül?
Dr. Sajtos Sándor: akkor lenne célszerű. Elviekben kora nyáron kezdik az átépítést,
amennyiben mégsem, az engedély kiadását követően dönthetünk máshogy a továbbiakról.
Január 14-én, Visegrádon a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ munkatársai adtak
tájékoztatást, az EuroVelo6 projekt jelenlegi állásáról. Három lehetőséget látnak a
megvalósításra: uniós projektként, uniós forrásra épülő kormányzati projektként, vagy
önkormányzati uniós projektként. A három lehetőség közül, az uniós forrásra épülő
kormányzati projekt megvalósítását támogatták leginkább a jelenlévő polgármesterek. Az
együttműködési szándék, az érintett települések tekintetében nagyon fontos lenne.
Dr. Pálvölgyi Tamás: számomra ez a tanulmány azt jelenti, hogy ez a távoli jövő. Örülnék, ha
ismét megkezdenénk a vízművek területén a kerékpárút kialakításának megvalósítását.
Szeretnék erre felhatalmazást kérni.
Nagyházu Miklós: látható a tanulmány számaiban, hogy ezt egy kis település nem tudja
megvalósítani, ami alátámasztja Dr. Pálvölgyi Tamás képviselő javaslatát, alternatív
megoldást kell találni.
Dr. Sajtos Sándor: minden pályázatnak szigorú feltételei, szabályai vannak. Korábban csak
külterületi szakaszra lehetett pályázni.
Csörgő Mihály: külterületre is csak akkor, ha a belterületi szakaszt saját erőből építjük meg.
Egyetértek Dr. Pálvölgyi Tamással az alternatív megoldást illetően.
Dr. Pálvölgyi Tamás: a tavaly megkezdett munkát kellene folytatni.
Vaczó Zoltán: ezzel van a Képviselő-testületnek dolga?
Dr. Sajtos Sándor: igen. Hidat kellene építeni, ráadásul 50-100 méteren a DMRV ZRt. belső
területét érinti, ehhez kell a szolgáltató hozzájárulása. Itt, ha egyszerű megoldást szeretnénk
akkor is komoly tisztító munkára lesz szükség, az út kialakításra, vízelvezetés megoldására
stb.
Vaczó Zoltán: mi az ütemezés?
Dr. Sajtos Sándor: DMRV ZRt., tervek engedélyeztetése, költségvetési biztonság.
Kubanek István: Leányfalut nem lehetne belevonni a kiépítésbe? Ez mennyire esik egybe a
majdan megépítendő EuroVelo6 kerékpárúttal?
Dr. Sajtos Sándor: semennyire.
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Dr. Pálvölgyi Tamás: a Vízművek fedezete talán alkalmas lenne a kialakításra.
Dr. Sajtos Sándor: a 11-es út mentén lévő söröző nyitva tartásával kapcsolatos levél
valójában jegyzői hatáskör, azonban a Képviselő-testület is meg lett szólítva, ezért
tájékoztattalak benneteket is, a bejelentésről.
Nagyházu Miklós: több ízben tapasztalható, hogy a nyitva tartási időt nem tartja be, átírja az
üzemeltető, véleményem szerint is kordában kell tartani.
Újlaki Anikó: új a tulajdonos, de a működési engedély kiadása során okulva az
előzményekből nagyobb figyelmet szenteltünk a szigorúbb szabályok mentén kiadott
engedélyre. Javaslom a későbbiekben a zajrendelet módosítását.

3. npr: Bizottságok tájékoztatója
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Nagyházu Miklós: nem volt bizottsági ülés. A Sportcsarnok fűtésével kapcsolatban, a
fatüzelésre vonatkozó számítások (szállítás, tárolás stb.), szükségesek lennének a döntés
előkészítéséhez, következő ülésre.
Vaczó Zoltán: javaslom, hogy keressünk egy olyan vállalkozást, ami készít egy pontos tervet
és javaslatot a felújításra.
Vaczó Zoltán: a konyha-étterem belső építészi munkáival a SZÉ-ÉP Bt.-t bíztuk meg, de már
két határideje is lejárt a szerződésben megfogalmazottak szerint. Érkezett-e anyag, ami
esetleg megtekinthető? A Bizottságnak nem kellene tárgyalni?
Dr. Sajtos Sándor: nem kell tárgyalni, de természetesen minden anyag megtekinthető. Úgy
tűnik, hogy a jövő héten összeáll a teljes dokumentáció.
Vaczó Zoltán: szeretnék erről tájékoztatást. A Tahi óvodában a kertépítészettel kapcsolatban
a Bizottságnak nincs feladata?
Dr. Sajtos Sándor: nem olyan bonyolult ez a feladat. Az ott dolgozó óvodapedagógusok
döntöttek a kert berendezéséről. A játékok helye nem változott, alapvetően gyep ültetésére
kerül majd sor.

Gazdasági Bizottság
Gaál Sándorné: nem volt ülésünk, a két utolsó napirendben számolok majd be.

10

Kulturális és Oktatási Bizottság
Kubanek István: több határozatot hoztunk az ülésen. Elsőként az Eperfesztivál
megrendezésével kapcsolatban a Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület, a
Hungarofest Nonprofit Kft.-vel együttműködési megállapodást kössön a rendezvény
lebonyolítására.
Dr. Sajtos Sándor: megküldtem a programjavaslatot, amelyre többen jelentkeztek már az
elmúlt év végén, több egyeztetést is folytattam. A Hungarofest Nonprofit Kft. vezetője
településünkön lakik, aki felvázolt előttem egy olyan rendezvényt, amely elsősorban képes,
és tud településünkről egy olyan képet adni, amely általunk elképzelt, és mások által meg
kívánt minőséget tudja szolgáltatni. Az alapkoncepció egy minőségi, az epertermelésre, és a
hagyományokra épülő, egyfajta gasztronómiai fesztivál lenne, megfelelő kulturális
műsorokkal fűszerezve. A megállapodás jogi környezete még kidolgozásra vár. Ez a cég
mindenki által ellenőrizhető, a főváros legnagyobb rendezvényeit ez a cég szervezi. Az
ajánlat szerint, nem csak a programokat, hanem a hatósági eljárások lebonyolítását is
magukra vállalnák. Forgalomirányítás, ELMŰ engedélyek, hulladékszállítási engedély stb. A
helyszín tekintetében ők javasolták ismét a Tahi hídfőt.
Dr. Pálvölgyi Tamás: az üzleti kockázatot ki viseli?
Dr. Sajtos Sándor: ő.
Dr. Pálvölgyi Tamás: ebből az anyagból ez nem derül ki, mert szerződési jutalékot csak akkor
kér, ha nyereség van. De a veszteséget is ő viseli?
Dr. Sajtos Sándor: az alapvető célunk az, hogy az önkormányzatnak ne kelljen semmilyen
jogi, illetve anyagi kockázatot vállalni.
Csörgő Mihály: számunkra az a lényeg, hogy ne jelentsen az Önkormányzat számára
költséget. Legyen ez egy próbaév, ha magára vállalja a költségeket.
Gaál Sándorné: pontosan mi ez a szervezési jutalék? Ez egy önállóan lebonyolított,
költségvetésileg egy kézben tartott rendezvény, kiadással és bevétellel. Kivel szemben
érvényesítene szervezési jutalékot, ráadásul a bevétel 10%-a arányában? Tehát, ha ő
8.300.000 Ft bevételt tervez, akkor 830.000 Ft jutalékra tart igényt. Ezt kitől fogja megkapni?
Dr. Sajtos Sándor: most nem végleges döntést hozunk, hanem csak arról döntünk, hogy
nyújtsa be az önkormányzathoz az egyértelmű szerződés-tervezetét. Próbáltam elérni őket,
de jelenleg külföldön vannak, valószínűleg ez egy pontatlan megfogalmazás.
Gaál Sándorné: ragaszkodnak a Tahi parkoló területéhez és a régi híd útjához. Annyira kicsi
ez a terület, hogy nem fogunk ott elférni.
Dr. Sajtos Sándor: szerintük a területnagyság elég lesz. Javaslom, bízzuk meg a céget,
készítse el a szerződéstervezetet.
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015. (01.15.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 246/2014. (12.11.)
határozata alapján a 2015. évi Eperfesztivál lebonyolításával
rendezvényszervező irodát bíz meg.
A Képviselő-testület a megbízásról, a megismert programjavaslat alapján, a
Hungarofest Nonprofit Kft. (1082 Budapest, Kisfaludy utca 32)
szerződésének ismeretében dönt.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására a
szerződés-tervezet bekérésére.
Határidő: 2015. 02.10.
Felelős:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Kubanek István: a VI. Országos Tűzzománc Biennále megrendezését is támogatja a Bizottság.
Javaslatunk szerint a biennále címe: 115 éve született Fekete István, tárgya: A természet és
az állatok Fekete István Ifjúsági regényeiben. mottója: „És hull a virág a vizek, erdők, mezők,
rétek világára.” Lutra lenne.
Dr. Sajtos Sándor: aki támogatja a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatát, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015. (01.15.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kulturális és
Oktatási Bizottság javaslata alapján támogatja a VI. Országos Tűzzománc
Biennále megrendezését.
Címe:
Tárgya:
Mottó:

115 éve született Fekete István
A természet és az állatok Fekete István ifjúsági regényeiben
„És hull a virág a vizet, erdők, mezők, rétek világára” Lutra

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő: 2015. 02.10.
Felelős:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Kubanek István: a Kulturális és Oktatási Bizottság a Bizottság nevét „Kulturális Bizottság”ra kívánja változtatni.
Dr. Sajtos Sándor: javaslom, támogassuk a Bizottság javaslatát.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015. (01.15.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kulturális és
Oktatási Bizottság javaslatát támogatja, és a Bizottság nevét „Kulturális
Bizottság”-ra módosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a határozat végrehajtására, és
az SZMSZ módosítás előkészítésére.
Határidő:
Felelős:

2015. 03.31.
Jegyző

Szociális Bizottság
Schottner Jánosné: jövő héten lesz bizottsági ülés.
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4. npr: Tulajdoni ügyek
Puzder emléktorna
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát: 2015. január 17-én 8-14 óráig a
Sportcsarnok és a Népház ingyenes használata a Puzder János emléktorna megrendezéséhez.
A rendezvény a 2015. évi eseménynaptárban szerepel. Aki támogatja a kérelmet,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (01.15.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Puzder János
emléktorna (teremfoci) megrendezéséhez 2015. január 17-én 8-14 óráig a
Sportcsarnok és a Népház használatát ingyenesen biztosítja.
A Képviselő-testület
végrehajtására.

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

Határidő: 2014.02.15.
Felelős:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Önkormányzati ingatlan tetőjavítása (074-075/13 volt szennyvíztelep)
Dr. Sajtos Sándor: három ajánlat érkezett ugyan, de nem ugyanazzal a tartalommal. A
Cserker Top Kft. ajánlata (bruttó 959.104 Ft) a jelenlegi tető felújításáról, a Tetőtár Kft
(bruttó 1.936.223 Ft), valamint a Karera-fa Kft. (bruttó 1.592.707 Ft) ajánlata nyeregtető
(féltető) kialakítását célozza meg.
Csörgő Mihály: nem lenne elég csak a tető szigetelése?
Dr. Sajtos Sándor: javaslom, szakember bevonását a döntés előkészítésére.
Pilis Dunakanyari Hírmondó kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát: a Pilis-Dunakanyari Hírmondó
támogatására vonatkozó együttműködési megállapodás meghosszabbítása a 2015. évre. A
támogatás összege, valamint a feltételek nem változnának. Javaslom a kérelem támogatását.
Gaál Sándorné: a Pénzügyi Osztálytól kapott tájékoztatás szerint, tavaly 420.000 Ft. volt a
támogatás összege.
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Dr. Sajtos Sándor: nem, már tavaly is 480.000 Ft támogatást nyújtottunk, nincs változás az
előző évhez képest.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Karácsony Ádám, Kubanek
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán) szavazattal,
ellenszavazat nélkül, és 1 tartózkodás (Gaál Sándorné) mellett, a következő határozatot
hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015. (01.15.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szólabda
Stúdióval (Székhely: 1053 Budapest, Kecskeméti u. 5.), a Pilis Dunakanyari
Hírmondó Kiadójával kötött, 2014. évi támogatási megállapodást
változatlan feltételek mellett meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert
végrehajtására, a támogatási megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

a

határozat

2015. 02.28.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Danubia Televízió támogatása
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát: A Danubia Televízió támogatására aláírt
együttműködési megállapodás meghosszabbítása 2015. évre. Aki támogatja, a kérelem
tartalmát, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2015. (01.15.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Danubia Televízió
Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.-vel (székhely: 2022 Tahitótfalu, Mátyás
király út 3.), 2014. évben kötött együttműködési megállapodást változatlan
feltételek mellett meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására, az együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2015. 02.28.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Konyha-étterem villamos energia ellátása
Dr. Sajtos Sándor: a műszaki-gazdasági tájékoztatót megküldtem a Képviselő-testület
számára. A kiépítéshez szükséges csatlakozási díj összege 5.088.636 Ft. Aki támogatja a
csatlakozási díj megfizetését, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2015. (01.15.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu,
Bajcsy-Zsilinszky út 2510. hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátását
támogatja, a műszaki-gazdasági tájékoztatót elfogadja, és a kiépítéshez
szükséges csatlakozási díj megfizetését 5.088.636 Ft biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
végrehajtására, a kiépítéshez szükséges nyilatkozat aláírására.
Határidő:
Felelős:

határozat

2015. 02.28.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kollégium
és Gyermekotthon kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát. Az intézmény a tanulói számára május 7-én
bográcsozást szervez, melyhez kérik az ifjúsági tábor területének és vizesblokkjának
használatát.
Nagyházu Miklós: javaslom, ingyenesen biztosítsuk számukra az ifjúsági tábort.
Dr. Sajtos Sándor: az a baj, hogy több szervezet is megkereshet bennünket ezzel a kéréssel.
Nagyházu Miklós: nyilván kell határt szabni, de tekintettel kell lennünk arra, hogy beteg
gyermekek veszik igénybe az ingatlant.
Schottner Jánosné: járnak át tőlünk is gyermekek az iskolába.
Dr. Sajtos Sándor: aki támogatja a kérelmet, kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2015. (01.15.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Cházár
András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény kérelmét, és az
iskola által, az iskola tanulói és óvodásai részére szervezett program
lebonyolításához az Ifjúsági tábor területét, valamint a vizesblokkokat
ingyenesen biztosítja.
A rendezvény időpontja: 2015. május 7.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2015. 05.07.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Gaál Sándorné: az újság támogatására visszatérve, elnézést kérek, valóban tavalyi évben kért
emelést, ezért én is támogatom a kérelmet.
Tahitótfalui Baptista Gyülekezet kérelme
Dr. Sajtos Sándor: az elmúlt ülésen tárgyaltunk már a kérelmet. A leendő kormányablak
épületét továbbra is szeretnék igénybe venni, ifjúsági programok lebonyolítására. Tekintettel
arra, hogy 26-án kezdődik az épület átalakítása, a kérelem döntést nem igényel.
Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó
Társulás kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti Újlaki Anikó előterjesztését.
Az önkormányzati választások során újonnan megválasztott polgármesterek nevével
módosított Társulási megállapodást el kell fogadnia minden társult Képviselő-testületnek
ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár azt a Törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezze.
A döntés költségvetési kihatása:
Nincs
A módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás, jelen előterjesztés
mellékletét képezi.
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2) bekezdése
értelmében:
„A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a
társulás megszüntetéséhez.”
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati
javaslatot fogadja el.
Határozati javaslat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1. elfogadja a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a jelen határozathoz mellékelt egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően;
2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott dokumentum aláírására.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
azonnal

Dr. Sajtos Sándor: aki támogatja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2015. (01.15.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a
Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a jelen határozathoz
mellékelt egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásban
foglaltaknak megfelelően.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert
végrehajtására, a társulási megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2014. 02.28.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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a

határozat

Mart aszfalt vásárlása
Dr. Sajtos Sándor: tavaly is vásároltunk, idén a mellékelt szerződés-tervezet szerint
olcsóbban jutunk hozzá, ezért javaslom a szerződés-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2015. (01.15.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Államot
képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út
56.) képviseletében eljáró Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
(1024 Budapest, Lövőház u. 39.) által megbízott, lebonyolítóként eljáró
Magyar Közút NZrt.-vel (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) kötendő,
mart aszfalt vásárlására vonatkozó adásvételi szerződést jóváhagyja, és a
bruttó 526.364 Ft vételárat biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására, és az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2015. 02.28.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Bazsa Márta kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát. Az orvosi ügyelet nagyobb mértékű
támogatását kéri Dr. Bazsa Márta az ügyelet üzemeltetője. Javaslom, elvben támogassuk a
kérelmet, de az érintett településekkel lefolytatott egyeztetést követően döntsünk a
támogatási összeg emeléséről. Addig ugyanazt a mértéket alkalmazzuk. Aki a javaslatot
támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2015. (01.15.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Bazsa Márta
kérelmét az orvosi ügyelet támogatására vonatkozóan elvben támogatja.
A Képviselő-testület a támogatás mértékének emeléséről az érintett
településekkel (Visegrád, Dunabogdány, Kisoroszi, Pócsmegyer,
Szigetmonostor, Leányfalu) egyeztetést kezdeményez, és a tárgyalások
eredményének függvényében a későbbiekben dönt.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2015. 02.28.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Szentendrei Rendőrkapitányság levele
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti, a levél tartalmát. A Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi
területén segélyhívó telefonok szétosztására kerül sor, ebben kérik segítségünket, bár nem
teljes körű a tájékoztatás.
Schottner Jánosné: van ilyen a településen.
Dr. Sajtos Sándor: az egészségügyi rendszer, nem rendőrségi. Schottner Jánosnéval a
Szociális Bizottság elnökével átbeszéljük, és döntünk a kérdésben.
Ezt követően a Képviselő-testület 20,03 órától 20,20 óráig szünetet tartott.
5. npr: A 2015. évi költségvetés előkészítése
Gaál Sándorné: az állami támogatások összegét, bár még nem végleges, már ismerjük, erről
adnék tájékoztatást. Összességében a 2014. évihez képest 23.141.000 Ft-tal több a
finanszírozása. Szinte minden területen emelés tapasztalható, a legtöbb a szociális ellátások
támogatásoknál. Egyenlőre még nincs támogatás a könyvtár közművelődési feladatok sornál,
az egyéb köznevelési feladatok ellátásánál, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
támogatásánál. Itt valószínűleg még magasabb lesz majd az állam részéről az Önkormányzat
támogatása. Kérem, a Képviselő-testületet támogasson abban, hogy a Pénzügyi Osztályon a
költségvetés összeállítását kezdjék meg a kollégák.
Az adómértéket a bevételi oldalon a 2014. évi előirányzat szerint, tehát nem a befolyt adók,
hanem az előirányzat szerint tervezzük meg. Az építményadót 70 millió Ft., a gépjárműadót
(50 % marad a településen) 18 millió Ft., iparűzési adót 53 millió Ft., és az idegenforgalmi
adót 1 millió Ft. összegben tervezzük, a tavalyi mértékkel egyezően. Tervezzünk, vízbázis által
kapott támogatást is. A támogatás mértékét én változatlanul hagynám, a 2014. évet
tervezzük egyenlőre be. Tavaly természetbeni juttatásként 200.000 Ft-ot adtunk
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dolgozónként, ez a köztisztviselői és a fizikai állományra egyaránt vonatkozott. A jutalmazási
keretet a tavalyi évben úgy határozta meg a Képviselő-testület, hogy az éves bértömeg 20%át oszthatja fel a vezető teljesítményarányos jutalmazás céljából. Ezt két részletben kapták
meg a dolgozók, és év végén egy úgynevezett bérmaradvány felosztásra is sor került.
A karbantartásokra tavaly 10 millió Ft-ot terveztünk, a háromnegyed éves teljesítés
értékelésekor bebizonyosodott, hogy több karbantartási feladatot végeztünk el, de
szerintem maradjon a 10 millió Ft. A hiteltörlesztésre, a pontos összeget tervezzük be kamat
és tőkerésszel együtt. Ezek az alapok, amelyek alapján a Pénzügyi Osztály megkezdhetné a
költségvetés összeállítását.
Dr. Sajtos Sándor: aki egyetért a Gazdasági Bizottság javaslatával kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2015. (01.15.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelete megismert tervszámait elfogadja,
melynek alapján a végleges rendelet-tervezet előkészítésére és
beterjesztésére felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2015. 02.15.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

6. npr: A helyi díjakról szóló 15/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Gaál Sándorné: a Képviselő-testület az elmúlt évben a Gazdasági Bizottság által elfogadott
határozati javaslatot támogatta, a helyi adó és díjrendelet módosításával kapcsolatban. A
javaslatunk szerint a helyi adók (építmény, idegenforgalmi, iparűzési) tekintetében
változatlan maradna az mérték. A díjrendelettel kapcsolatos javaslatok a következők voltak.
Változatlan maradna a díjtétel a tornaterem, népház, faluház bérleti díja, és a helyi
tájékoztató hirdetési díjai tekintetében. A Sportház esetében nem határoztunk meg díjtételt,
mert hosszú távú szerződést kötöttünk. 5%-os díjmérték emelést javasoltunk a honlap
hirdetési díjainál, és a közterület-használati díjaknál, azon szerződések esetében ahol az
emelés lehetséges mértéke a szerződésben nincs meghatározva. 10%-os emelés a javaslat a
reklámtáblák közterületi-használati díjánál. A Gazdasági Bizottság egy díjtétellel
kapcsolatban nem hozott döntést, nem kapta meg a javaslat a támogatást, ez pedig egy 5%os lakbéremelés volt. Erről most kell a Képviselő-testületnek dönteni.
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Dr. Sajtos Sándor: tekintettel arra, hogy a díjtételek esetében 5-10% közötti sávban
alkalmaztunk díjemelést, a lakbérek tekintetében is 10%-os emelést javasolnék. Elsősorban
javaslom a Gazdasági Bizottság javaslatának elfogadását a többi tétel tekintetében.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2015. (01.15.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi díjakról szóló
15/2011 (XI. 30.) rendeletét a lakbérek díjmértékének kivételével Gazdasági
Bizottság javaslata alapján módosítja.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a határozat végrehajtására, a
rendelet-tervezet előkészítésére.
Határidő:
Felelős:

2015. 02.28.
Jegyző

Dr. Sajtos Sándor: bérlakások tekintetében 10%-os emelést javaslok.
Nagyházu Miklós: egyforma mértékű a lakbér a lakásokban? Úgy tudom nem. Azért merült
ez fel, mert szerencsés lenne ezeket a mértékeket közelíteni egymáshoz. Az egyik talán
méltánytalanul alacsony, a jelenlegi komfortfokozathoz, és felújítási állapothoz képest.
Ráadásul az indok, ami alapján a lakás annak idején kiutalásra került, most megszűnt. Ez
jelenleg egy forgalomképes ingatlan, amit ki tudnánk adni. Természetesen nem szeretném,
ha más lenne a bérlő, de a bérleti díj is egy olyan tétel, amivel jól kell gazdálkodnunk.
Dr. Sajtos Sándor: van más javaslat?
Gaál Sándorné: javaslom, hogy az azonos paraméterű lakásoknak, azonos legyen a bérleti
díja is.
Nagyházu Miklós: a harmadik lakásra is ugyanez vonatkozna.
Dr. Sajtos Sándor polgármester 20,32- 20,50 óráig szünetet rendelt el.
Dr. Sajtos Sándor: 10%-os lakbéremelést javasoltam a szünet előtt. Van-e más javaslat?
Csörgő Mihály: 30%-ot javaslok.
Nagyházu Miklós: alkalmazva a felzárkóztatást, ennek a lakásnak a bérleti díja felzárkózna a
másik lakásnál már alkalmazott díjtételhez.
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Dr. Sajtos Sándor: aki a 10 %-os lakbéremelést támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Vaczó Zoltán), 6 ellenszavazattal
(Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás,
Schottner Jánosné), és 1 tartózkodás mellett (Karácsony Ádám), nem támogatta a
javaslatot.
Dr. Sajtos Sándor: aki a 30%-os lakbéremelést támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület, 6 igen szavazattal (Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné), 2 ellenszavazattal (Dr. Sajtos
Sándor, Vaczó Zoltán), és 1 tartózkodás (Karácsony Ádám) mellett a következő határozatot
hozta:

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2015. (01.15.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat
tulajdonában lévő összkomfortos lakások bérleti díját (külön megállapodás
hiányában) 30%-kal megemeli.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a határozat végrehajtására, és a
rendelet-tervezet előkészítésére.
Határidő:
Felelős:

2015. 02.28.
Jegyző

7. npr: Egyebek
Gaál Sándorné: az adóhelyzetünk alakulásáról szeretnék tájékoztatást adni. A 2014.
december 31-i állapot szerint a kintlévőségünk 70.673.182 Ft volt, ebből a tárgyévi (2014. év)
hátralék 21.885.000 Ft. tehát a teljes, hurcolt nagy mennyiségű hátralékunk 48.788.000 Ft-ra
apadt. Nagyon hatékonyan működött az adóbehajtás, hiszen a görgetett hátralék
100.000.000 Ft felett volt. A költségvetés összeállításánál az előirányzatot javasoltuk, és
amennyivel több adó fog befolyni, (tavaly építményadó +12 MFt, gépjárműadó +7MFt,
iparűzési adó +21 MFt.) az költségvetési tartalékként fog majd jelentkezni. Számomra ez
nagyon örvendetes dolog, úgy érzem ez egy szép eredmény.
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Kákonyiné Adorján Veronika kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát. Népház kedvezményes bérlete gyógytorna
foglalkozások lebonyolítására és 30%-os bérleti díj kedvezményt javasol érvényesíteni, mint
a Sportház tekintetében. Van más javaslat?
Más javaslat nem hangzott el, ezért Dr. Sajtos Sándor polgármester kérte a Képviselő-testület
szavazását.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2015. (01.15.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kákonyiné Adorján
Veronika (2022 Tahitótfalu, Gombaszögi u. 9.) kérelmének megfelelően
2015 januárjától az egészségmegőrző gyógytorna foglalkozások
lebonyolítására a Népház bérleti díjából 30% kedvezményt biztosít.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Magyar Gábor kérelme
Dr. Sajtos Sándor: javaslom a következő ülésen döntsünk.
Tekintettel a személyiségi jogok védelmére zárt ülés megtartását javaslom egyes szociális
ügyek tárgyalására.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2015. (01.15.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyes szociális
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 21,00 - 21,42 óráig zárt ülést tartott, majd Dr. Sajtos
Sándor polgármester megköszönte a munkát és az ülést 21,42 órakor bezárta.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Újlaki Anikó
jegyző-helyettes
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