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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 12-én megtartott nyílt üléséről.

Tárgyalt napirendi pontok:
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Március 15-i ünnepség előkészítése
Előadó: Kubanek István Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke
Béres Gabriella művelődésszervező

2.

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző

3.

A helyi díjakról szóló 15/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző

4.

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke

5.

Tájékoztató a beruházások helyzetéről
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester

6.

Bizottságok tájékoztatója
Előadó: Bizottsági elnökök

7.

Tulajdoni ügyek
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester

8.
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-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:

Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
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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, kérdezte a
képviselőket, aki az ülés napirendjével 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 napirendet
elfogadta:

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2015. (02.12.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban
meghirdetett napirendet elfogadta.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

1. npr. Március 15-i ünnepség előkészítése
Kubanek István: idén is a Pollack Mihály Általános Iskola 6. osztályos diákjai készülnek a
műsorral. A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány 10. éve alapított Ifjúsági Díjára idén
Vaczó Zsuzsannát, és Ladányi Gellértet jelölte. Dr. Sajtos Sándor polgármester javaslatára a
Tahitótfalu Ifjú Tehetsége címet idén Kollár Eszter és Kollár András kapná.
Dr. Sajtos Sándor: aki tegnapi ülésen elhangzottak alapján, támogatja a Kulturális és Oktatási
Bizottság egyhangú határozatát, 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
22/2015. (01.15.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kollár Eszter és
Kollár András részére Tahitótfalu Ifjú Tehetsége kitüntető címet
adományoz, melynek átadására 2015.03.15-én kerül sor, a községi
ünnepségen.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2015. 03.15.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Kubanek István: Kulturális és Oktatási Bizottság a Tahitótfalu Ifjú Tehetsége díjazottjainak
elismeréséhez 30.000 Ft/fő támogatást javasol.
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki a Kulturális és Oktatási Bizottság határozati javaslatát, elfogadja,
most 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 következő
határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2015. (01.15.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu Ifjú
Tehetsége kitüntetés díjazottjainak elismeréséhez 30-30.000 Ft támogatást
biztosít, a támogatási keret terhére.
A Képviselő-testület
végrehajtására
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

2015. 03.15.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Polgármestert

a

határozat

Kubanek István: a megfelelő előkészület érdekében az ünnepség előtt március 11-én,
szerdán lenne célszerű a színpad felállítása, valamint a hangosítás helyszínre szállítása. Az
ünnepség 17,30 órakor kezdődik koszorúzással a Hősök terén, majd 18,00 órakor a
Sportcsarnokban Dr. Sajtos Sándor polgármester úr ünnepi beszédét követően a Vox Insulae
Sziget Hangja Ökumenikus Énekkar műsora, a Pollack Mihály Általános Iskola 6. osztályos
diákjainak előadása, illetve a díjak átadására kerül majd sor.
Dr. Sajtos Sándor: az iskola kérését az előkészületekre vonatkozóan a hivatal természetesen
támogatja, amennyiben a tanrendben megfogalmazott iskolai foglalkozásokat, a testnevelés
órákat nem akadályozza. Ez az iskola felelőssége.

2. npr. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti Ferenczy Barbara pályázati referens előterjesztését a
Szentendrei Szigeti Önkéntes Polgárőr és Tűzoltó Egyesület létrehozásával kapcsolatban.
Döntéshozatal: egyszerű szótöbbséggel
Az előterjesztést készítette: Ferenczy Barbara pályázati referens
Előterjeszti: Dr. Sajtos Sándor polgármester

Előterjesztés
Tahitótfalu Község Önkormányzata 2015. február 12-i ülésére
A Szentendrei Szigeti Önkéntes Polgárőr és Tűzoltó Egyesület létrehozásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A jelenleg hatályos jogi szabályzásoknak megfelelően, polgárőrség egyesületi
formában működhet azokon a területeken, ahol az önkormányzattal együttműködési
megállapodást kötött. Ennek létrehozásáról az 1989. II. tv. az egyesülési jogról nyilatkozik. A
Szigetmonostori Polgárőr Egyesület 2010-ben helyezte új alapokra a polgárőrség fogalmát
Szigetmonostoron, ahol, megfelelő technikai eszközökkel felszerelt egység kezdte meg
működését.
2013 áprilisától a szervezet két települést felügyel, Szigetmonostort és Pócsmegyert.
Az egyesület egyik legfőbb célja, hogy növelje a térségben élő állampolgárok szubjektív
biztonságérzetét folyamatos gépkocsizó, gyalogos, kerékpáros, robogós és lovas járőrszolgálat szervezésével
Terveik között szerepel egy 24 órás ügyeleti rendszer kialakítása, továbbá a lakosság
körében, egyfajta közbiztonsági fórum kezdeményezése, ahol a szervezett fogadóórákon a
térségben lakók elmondhatják problémáikat, hiszen az egyesület feladati közé sorolható a
lakosság és az Önkormányzat, Rendőrség közötti kapcsolat javítása is.
A Polgárőrség szolgáltatási területei közé tartozik, a közrendvédelmi járőrözés,
rendezvények biztosítása, önkéntes tűzoltóság, rendőrségi együttműködés, valamint
környezetvédelmi szolgálat ellátása is. Működésükről a www.monostoripolgarorseg.hu
honlapon adnak részletes tájékoztatást.
A Szentendrei sziget két déli településén való működésük sikeressége, valamint az integrált
bűnüldözési törekvések elősegítése érdekében, a Szigeti Többcélú Feladatok Ellátására
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Létrejött Önkormányzati Társulás (SZÖT) Társulási Tanácsa a 2015. január 20-án megtartott
ülésén úgy döntött, hogy az Egyesület működési területét szervezeti átalakítással kiterjeszti a
Szentendrei sziget egészére.
Az átalakuláshoz szükséges jogi, anyagi és tárgyi feltételekről az egyeztetésre a
Tanács felkérte Molnár Zsoltot Szigetmonostor polgármesterét, a SZÖT elnökhelyettesét. Az
újjáalakult szervezet támogatásának mértékéről a Társulási Tanács a részletes költségvetési
terv megismerését követően dönt.
Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, elfogadja, most
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 következő
határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2015. (01.15.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Szigeti
Többcélú Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulás (SZÖT)
döntését, mely szerint a jelenleg Szigetmonostoron és Pócsmegyeren
szolgálatot teljesítő Szigetmonostori Polgárőr Egyesületből, létrehozza a
Szentendrei Szigeti Önkéntes Polgárőr és Tűzoltó Egyesületet.
Az új polgárőr szervezet működési területe így a Szentendrei sziget négy
településére – Szigetmonostor, Pócsmegyer, Tahitótfalu, Kisoroszi - terjed
ki. A szervezet gesztortelepülése Szigetmonostor.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti Ferenczy Barbara pályázati referens előterjesztését, az EIB
(Európai Befektetési Bank) kezelésében lévő, az Európai Bizottság Intelligens Energia Európa
programja finanszírozása általi ELENA (European Local Energy Assistance) című pályázati
részvétellel kapcsolatban.
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Döntéshozatal: egyszerű szótöbbséggel
Az előterjesztést készítette: Ferenczy Barbara pályázati referens
Előterjeszti: Dr. Sajtos Sándor polgármester

Előterjesztés
Tahitótfalu Község Önkormányzata 2015. február 12-i ülésére
EIB (Európai Befektetési Bank) kezelésében lévő, az Európai Bizottság Intelligens Energia
Európa programja finanszírozása általi ELENA (European Local Energy Assistance) című
pályázati részvétel
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szigeti Többcélú Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulás (SZÖT) 2015.
Január 20-i ülésén Pócsmegyer Önkormányzata képviseletében Németh Miklós polgármester
tájékoztatta a jelenlévőket az előterjesztés tárgyában szereplő ELENA program részleteiről. A
pályázaton való részvételt a Társulási Tanács egyhangú döntéssel támogatta.
A program az Európai fejlesztési bankon keresztüli finanszírozásból valósul meg (svájci alap)
90%-os támogatási intenzitással. A fennmaradó 10 % önrészt a Magyar Állam finanszírozza. A
Tanács által a pályázat kezelésével megbízott Pócsmegyeri Önkormányzaton keresztül a Pro
Pócsmegyer Kft, a Magyar Természetjáró Szövetség regionálisan legközelebbi
tagszervezetével a Magyar Természetbarát és Turisztikai Egyesület részvételével készíti elő a
pályázat benyújtásához szükséges dokumentációt.
A program lehet épület felújítás-energetikai fejlesztés, megújuló energia beruházások, szél-,
megújuló biomassza akár energiatároló / átalakító rendszerrel. De finanszírozható elemként
a környezetbarát közlekedés vagy köztéri világítás felújítás is megjelenhet.
Az előzetes adatgyűjtést követően, a helyi önkormányzatokat szakmai delegáció keresi fel,
hogy a települések energetikai, alternatív energia felhasználási és település fejlesztési
koncepciójával koherens anyagot készítsenek elő.
Csörgő Mihály: a programban nincs benne a közvilágítás fejlesztése. Bár a lehetőségek
között ott van, én azért beletenném a konkrét programba.
Dr. Sajtos Sándor: ezt már a pályázati referens is felvetette a társulás ülésén.
Nagyházu Miklós: remélem, megvalósulnak a pályázatban foglaltak!
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, elfogadja,
most 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 következő
határozatot hozta:
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2015. (02.12.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Szigeti
Többcélú Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulás döntését,
melynek értelmében a tagönkormányzatok, - köztük Tahitótfalu – részt vesz
az EIB (Európai Befektetési Bank) kezelésében lévő, az Európai Bizottság
Intelligens Energia Európa programja finanszírozása általi ELENA című
pályázati programban.
A benyújtandó pályázat az önkormányzat költségvetését nem terheli.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: a Visegrádon megtartott EuroVelo6 kerékpárút építésével kapcsolatosan
tartott megbeszélésen, egyéb problémák is szóba kerültek. Ennek eredményeképpen
aláírásra került az érintett települések polgármestereinek nyilatkozata, melyben kérelmeztük
a Megyeri hidat az M3-as autópályával összekötő M0-ás, valamint az M3-as autópálya M0M3-as csomóponttól Budapestig díjköteles szakaszának, ismételt díjmentessé válását. Ez
kérés azóta meg is valósult.
Szintén ezen az ülésen a kerékpárúttal kapcsolatban született nyilatkozat alapján, felhívtuk
Lázár János miniszter úr figyelmét a kerékpárút rendkívüli fontosságára a térségben,
valamint az alábbi kéréseket fogalmaztuk meg. Tegyenek meg mindent annak érdekében,
hogy az 1364/2011-es kormányhatározatnak megfelelően a megvalósulás folyamata
felgyorsuljon; ennek biztosítására a kormány nevezzen ki felelős személyt; az Euro Velo6 jelű
szakasz megvalósítása a 2020-ig tartó fejlesztési időszakban tervezett kerékpárútfejlesztések között elsőbbséget élvezzen; valamint az említett szakasz megvalósítása a 2006.
évi 53. törvény alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá
váljék.
Tolmácsolta a Magyar Fekete Buddha Kobudo Kempo Szövetség köszönőlevelét a
Sportcsarnok ingyenes használatára vonatkozóan, majd a 11-es úton lévő söröző nyitva
tartásának korlátozására vonatkozó határozatot.
A Magyar Közút Nzrt. megadta a közútkezelői hozzájárulását a Hősök terén tervezett
gyalogos-átkelőhely vonatkozásában. Felhívom a figyelmet arra, hogy ez önerős beruházás
lesz, amelyet majd a költségvetésen szerepeltetni kell. Ráadásul szükséges a kiemelt
közvilágítás biztosítása, a buszmegálló áthelyezése, és még aszfaltréteg cserét is előírtak, így
tehát nagyságrendileg ez a beruházás 8-10.000.000 Ft költséget jelent a településnek.
Csörgő Mihály: érdekesnek találom, hogy szolgáltatási díjat kérnek az engedély kiadásáért,
hiszen ez egy előre mutató, segítő beruházás. Az útburkolatot már régen meg kellett volna
javítaniuk, most ezt nekünk írják elő, pedig ez nem községi út.
Dr. Pálvölgyi Tamás: a COOP üzletházzal kötött településfejlesztési szerződésből nem
lehetne a kivitelezést finanszírozni?
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Dr. Sajtos Sándor: az érvényes szerződés már aláírásra került.
Dr. Pálvölgyi Tamás: esetleg módosítani lehetne.
Dr. Sajtos Sándor: nem hiszem, hogy a beruházó ennél többet tudna vállalni.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Dr. Sajtos Sándor polgármester folytatta a
két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót.
Dr. Sajtos Sándor: január 20-án a Szigeti Önkormányzati Társulás ülésén Sztojanovics Kristóf
a Magyar Turizmus Zrt. munkatársa kérte, hogy szigeti települések az általuk turisztikai
szempontból fontosnak tartott rendezvényeikről adjanak tájékoztatást, ők pedig ezt
beillesztik saját programjukba. Részünkről három rendezvény jöhet szóba, a Nemzeti Vágta,
az Eperfesztivál, valamint a Vasárnapi Vásárnap.
A Dunakanyari Önkormányzati Társulás ülésén Petró Tibor katasztrófavédelmi referens
betongát kiépítéséről tartott előadást. A tájékoztatását követően a jelenlévők a betongát
kiépítésének lehetőségét nem támogatták.
Csepreginé Volosinovszky Máriának a Klebelsberg Intézményfenntartó Intézet járási
tankerület igazgatójának felvetettük azokat a problémákat, amelyeket az iskola
működésével, az iskola vezetésével összefüggésben találtunk, ezt a január 20-i egyeztetésen
én is megerősítettem.
Schottner Jánosné: lesz ennek valami következménye?
Dr. Sajtos Sándor: mivel a fenntartói feladatokat nem én látom el, csak jelzési lehetőségem
van, ez a járási tankerületi igazgató felelőssége.
Január 21-én gátkooperációt tartottunk.
Január 23-án a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítványhoz benyújtott, a Hősök emlékművének felújítását célzó pályázat, szerződés
módosítását írtam alá Budapesten.
Február első hetében a gazdasági vezetők meghallgatására került sor. Több pályázat
érkezett, ebből 2-3 pályázó van, aki alkalmas lehet a munkakör betöltésére.
A konyha-étterem beruházással kapcsolatban néhány napon belül megkezdődhet a
közbeszerzési eljárás megindítása. A Fővárosi Vízművek Zrt.-vel történt egyeztetés után úgy
tűnik, hogy az eddig fel nem használat pénzeszközből támogatni tudja a beruházás
megvalósulását, oly módon, hogy a konyhában biotechnológia alkalmazására kerül majd sor.
Vaczó Zoltán: a szelektív hulladékgyűjtők, és az ifjúsági tábor csatornázására vonatkozóan
nyilatkoztak?
Dr. Sajtos Sándor: a Fővárosi Vízművek Zrt. támogatja, hogy a tábor szennyvízhálózatának
kiépítését meg tudjuk kezdeni, a Társaság részéről a további kapcsolattartásra kijelölt
személy, aki a szakmai kérdésekért felelős Adamcsek Gábor. A kukákra még nem kaptunk
olyan ajánlatot, amelyet el tudunk fogadni. A leendő Polgárőrség fontos feladata lesz az
illegális hulladéklerakók felszámolása.
A Bodor és Fiai 2003. Kft. –vel egyeztetünk ma, mivel az általuk beadandó pályázat az
önkormányzat részéről addig nem kerül aláírásra, ameddig a komp üzemeltetési szerződés
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aktualizálására, és a komp lejáró bérletére vonatkozóan nem születik megegyezés. Ezzel
kapcsolatban megkértem Jegyző Asszonyt készítsen előterjesztést, és a legközelebbi ülésen
majd ez alapján tudunk dönteni.
Az elmúlt napokban a református temetőben lévő ravatalozó tetőfelújításával kapcsolatban
tárgyaltunk az Egyházzal és találtunk egy olyan megoldást, amely talán mindenki
megelégedésére szolgálna.
Nagyházu Miklós: hosszasan egyeztettünk ebben a kérdésben. Az a terület, ahol a ravatalozó
található a Református Egyház tulajdonában van, a művelési ága szántó. Ezt az ingatlant az
Egyház átadná díjmentesen a település részére, így az önkormányzat lenne a ravatalozó
átépítésének kivitelezője. Az Egyház támogatná 2.200.000 Ft-tal a beruházást, átadná az a
rendelkezésére álló terveket, és közös erővel építenénk meg az előtetőt. A mögötte lévő
ravatalozó is felújításra szorul, ez az önkormányzat számára hosszadalmasabb feladatot
jelent majd a későbbiekben, hiszen a temető törvény előírásait figyelembe véve vizesblokkot
is üzemeltetni kell. Felmerült továbbá az a lehetőség is, hogy ebben az épületben egy
temetkezési szolgáltatást nyújtó cég is helyet kaphat. Most egy olyan állásfoglalást kell hozni
ebben az ügyben, hogy a holnapi presbiteri ülésen a szerződés-tervezet előkészítése
megkezdődhessen.
Dr. Sajtos Sándor: amennyiben a Képviselő-testület támogatja a fenti javaslatot, elő kell
készíteni a megállapodás feltételeit, egyeztetni kell a Földhivatallal, az építéshatósággal, az
ingatlan átminősítésének megkezdéséről, az épület feltüntetéséről, tehát a jelenleg fennálló
jogi hiányosságok pótlásáról. Természetesen az Egyház, és az Önkormányzat által felajánlott
összegből ez az elképzelés egy lépcsőben nem valósítható meg, viszont hosszú távú
beruházásként kivitelezhető. Holnap egy vállalkozóval tárgyalunk majd az épület esetleges
bérletéről. Javaslom, hogy a Képviselő-testület támogassa az elhangzottakat.
Vaczó Zoltán: ezzel a konstrukcióval, amit én is támogatok, minden az önkormányzat
tulajdonába kerül, ezért olyan szerződést kell készíteni, amivel a Református Egyház számára
az ottani temetések biztosítva lesznek. Azért támogattuk ezt a megoldást, hogy a régóta
vágyott előtető elkészüljön. Ezért szükséges garanciát kapniuk arra, hogy idén az előtető
elkészül.
Dr. Sajtos Sándor: csak akkor kerülhet sor ilyen felelősségvállalásra, ha az elöljáróság is dönt.
Szerintem ebben nem kellene most kötelezettséget vállalni.
Vaczó Zoltán: ez a javaslat a Gyülekezet Gazdasági Bizottsági ülésén hangzott el, amit mi
elvben támogattunk. A Presbitérium holnap fog megismerkedni az elhangzott javaslattal.
Dr. Pálvölgyi Tamás: az év végi határidőt biztos nem tudjuk vállalni. A Presbitérium
döntésére várni kell, a szerződés előkészítése, a Földhivatali eljárás, építési engedélyeztetés,
stb. mind időbe telik.
Csörgő Mihály: nyilván a szándékról nyilatkozhatunk, hiszen már szavaztunk is, hogy
hozzájárulunk az előtető megépítéséhez.
Vaczó Zoltán: azt hiszem érthető, hogy az Egyháznak szüksége van garanciára.
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Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki az elhangzottak alapján a javaslatot, elfogadja, most
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 következő
határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2015. (02.12.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a
Tahitótfalui Református Egyház tulajdonában lévő, és általa felajánlott
083/69 hrsz-ú, 3-as minőségi osztályú szántó művelési ágú, 2095 m2
ingatlan tulajdonba vételét.
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui
Református Egyházzal kötendő szerződés alapján, vállalja az ingatlan szántó
művelési ágból való kivonását, az Egyházzal együttműködve a ravatalozó
épület előtetőjének megépítését, valamint a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény valamint a végrehajtására vonatkozó
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve a ravatalozó
épület felújítását.
Fenti szerződés magába foglalja a ravatalozó épület használatát az Egyház
számára, valamint az Önkormányzat részére köztemetés céljául szolgáló
terület biztosítását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert
végrehajtására, a szerződés-tervezet előkészítésére.
Határidő:
Felelős:

a

határozat

2015. 12.31.
Sajtos Sándor polgármester

Vaczó Zoltán: szintén ezen a megbeszélésen hangzott el, hogy szükséges lenne a ravatalozó
azon helyiségének tisztító meszelése, karbantartása, ahol az elhunyt hozzátartozói
gyülekeznek. A drapéria cseréjét az Egyház magára vállalja.
Dr. Pálvölgyi Tamás: tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Eperfesztivál logó
védjegyeztetése január 22-én lett benyújtva a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalába.
Ezt követően a Képviselő-testület 19,06 – 20,52 óráig szünetet tartott.
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3. npr. A helyi díjakról szóló 15/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: több szervezet jelezte, hogy nyári gyermektábor lebonyolítására
vonatkozóan igénybe venné az Ifjúsági Tábort, így a tábor bérleti díjáról majd döntenie kell a
Képviselő-testületnek.
Gaál Sándorné: valóban már szóba került ez a téma a Gazdasági Bizottság ülésén.
Dr. Sajtos Sándor: az előterjesztett rendelet-tervezet, nem tartalmaz a tábor bérletére
vonatkozó díjtételt.
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: ismerteti az előterjesztést.
A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható.

Előterjesztés
3. számú napirendi ponthoz
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 12.-én 18:00 órakor megtartandó nyílt ülésére
Döntés a helyi díjakról szóló
15/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Eőryné dr. Mezei Orsolya jegyző
Készítette: Újlaki Anikó jogi előadó
Törvényességi vizsgálatot végezte: Eőryné dr. Mezei Orsolya jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gazdasági Bizottság javaslata és a Képviselő-testület 15/2015. (01.15.) és 16/2015. (01.15.)
Kt. határozatai alapján elkészítettük a helyi díjakról szóló 15/2011. (XI.30.) önkormányzati
rendelet módosítását.
A rendelet-tervezet 2. § (5) bekezdését kérjük egészítsék ki, hiszen az „Isten tábora” bérleti
díja eddig a rendeletben nem volt rögzítve.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 42.§ 1. pontja
alapján a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás.
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A Képviselő-testület a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló
17/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése szerint a nem kell társadalmi
egyeztetésre bocsátani:
a) a fizetési kötelezettségekről,
b) a költségvetésről, a költségvetés módosításáról, végrehajtásáról,
c) a szervezet és intézmény alapításáról,
d) az önkormányzat vagyonáról,
e) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról,
szóló rendeletek tervezeteit.
f) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak
magasabb szintű jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket
tartalmaz,
g) a hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos
rendeletek tervezeteit.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 1. számú mellékleteként
becsatolt, a helyi díjakról szóló 15/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítását
tartalmazó rendeletet minősített többséggel fogadják el.
Jelen előterjesztés mellékleteként becsatoljuk:
- az általános és részletes indoklást,
- az előzetes hatásvizsgálat eredményét,
- a 15/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet
Tahitótfalu, 2015. február 06.
Tisztelettel:
Eőryné dr. Mezei Orsolya
jegyző

Indokolás
I. Általános indoklás
A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvényt, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt
szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a
hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet.
Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási
szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet
indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az
Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény
alapján nem lehet ellentétes.
A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el.
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 42.§ 1. pontja
alapján a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás.
A Képviselő-testület a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló
17/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése szerint a nem kell társadalmi
egyeztetésre bocsátani:
a) a fizetési kötelezettségekről,
b) a költségvetésről, a költségvetés módosításáról, végrehajtásáról,
c) a szervezet és intézmény alapításáról,
d) az önkormányzat vagyonáról,
e) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról,
szóló rendeletek tervezeteit.
f) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak
magasabb szintű jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket
tartalmaz,
g) a hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos
rendeletek tervezeteit.

II. Részletes indoklás
A Rendelet 1. §-ához:
A Képviselő-testület döntése alapján, az Önkormányzat tulajdonában álló összkomfortos
lakások bérleti díja 2015-től – 2017-ig, évente 30 %-al emelkedik.
2015-ben 505.- Ft/m2/hó
A Rendelet 2. §-ához:
Az alaprendelet 2. §-a, a Jszr.-nek megfelelően kiegészítésre került (1)-(5) bekezdéssel.
Az (5) bekezdést a Képviselő-testületnek ki kell egészítenie a bérleti díj összegének
meghatározásával.
A Rendelet 3. §-ához:
A Képviselő-testület döntése alapján, a honlap hirdetési díjai 5%-al emelkednek.
A Rendelet 4. §-ához:
A Képviselő-testület döntése alapján, az alaprendelet 1. melléklete szerinti közterülethasználati díjak 5%-al emelkednek., azon szerződések esetében ahol az emelés lehetséges
mértéke a szerződésben nincs meghatározva. 10%-os emelés a reklámtáblák közterületihasználati díjánál.
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A Rendelet 5. §-ához:
A hatálybalépésre és a kihirdetésre vonatkozó szabályokat tartalmazza.
Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak
megfelelően
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: „17. § (1)
A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű –
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az
előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.”
A módosító rendelet tervezetében foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében
foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 42.§ 1. pontja
alapján a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás.
A helyi díjakról szóló 15/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása rendelettel
történhet.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatását vizsgálva megállapítható, hogy társadalmi,
gazdasági hatásként a megemelt díjak az érintettek számára többletfizetési terhet jelentenek
majd. A díjak emelése következtében, azzal arányosan a költségvetési bevételek növekedése
várható.
A rendeletet-tervezetet társadalmi egyeztetésre nem kell bocsátani.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
A rendelet módosítása környezeti és egészségi hatással nem jár.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
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A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai
A módosítás éves szinten nem jelent többletfeladatot az önkormányzati ügyintézés
előkészítő folyamatában.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
A díjak változatlanul maradnak.
Az előterjesztés 1. számú melléklete
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2015. (II.13.) rendelete
a helyi díjakról szóló
15/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket
rendeli el:

1. § Az alaprendelet (továbbiakban „R”) 1. § a./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. § Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérlete
A szociális helyzet alapján és a közérdekű feladatok megoldása érdekében bérbe adandó
lakás lakbérének mértéke:
a./ összkomfortos lakás esetében:

505.- Ft/m2/hó”

2. § Az „R” 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § A Tornaterem, a Sportház, a Népház, a Faluház és az „Isten tábora” bérleti díjai
(1) A Tornaterem bérleti díja:
a./ rendszeres használók részére:

6.500.- Ft+ÁFA/óra

b./ alkalmankénti használatra:

7.600.- Ft+ÁFA/óra

(2) Sportház bérleti díja:

2.200.-Ft+ÁFA/óra

(3) A Népház terembérleti díja:
a./ kereskedelmi rendezvény nem engedélyezett
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b./ zenés, műsoros rendezvény esetén

1.900.- Ft+ÁFA/óra

c./ jótékony célú rendezvény esetén

1.700.-Ft+ÁFA/rendezvény

d./ sport és egyéb szakköri foglalkozás esetén

2.500.-Ft+ÁFA/óra

(4) A Faluház bérleti díja:

2.500.-Ft+ÁFA/óra

(helyi civil szervezetek részére heti egy alkalommal ingyenes)
(5) Az „Isten tábora”bérleti díja:

……………,-Ft+ÁFA/…..”

3. § Az „R” 3. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A honlap hirdetési díjai:
 Apróhirdetés
a.) 350 karakterig, ha nem tartalmaz navigáló linket:
b.) 600 karakterig vagy navigáló linkkel:

ingyenes
3.675.-Ft+ÁFA/negyedév

 220×125 pixeles állandó hirdetés:

2.415.-Ft+ÁFA/hó

 270×200 pixeles állandó hirdetés:

6.930.-Ft+ÁFA/hó

 270×300/700×110 pixeles állandó hirdetés:

9.345.-Ft+ÁFA/hó

 250×365 pixeles hirdetés (kiemelt):

4620.-Ft+ÁFA/hét”

4. § Az „R” 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
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„1. számú melléklet
A közterület-használati díjak
/A díjak nem tartalmaznak ÁFÁ-t/
Tevékenység, illetve a közterülethasználat célja

Tahitótfalu
Kiemelt központi rész

Egyéb rész

665 Ft/m2/hó

545.-Ft/m2/hó

1.185.- Ft/m2/hó

1.000.-Ft/m2/hó

Alkalmi és mozgóárusításra,
javítószolgáltató tevékenység esetén

1.000.-Ft/m2/nap

715.-Ft/m2/nap

4./

Mezőgazdasági és szállítójárművek
közterületen történő tárolása

Tiltott

100.-Ft/m2/nap

5./

Önálló
hirdető
berendezés
/reklámtábla, hirdetőoszlop, stb./
létesítése

2.420.-Ft/m2/hó

2.420.-Ft/m2/hó

Építési munkával kapcsolatos állvány,
építőanyag tárolása

425.-Ft/m2/hét

210.-Ft/m2/hét

Építési törmelék és anyag tárolása

490.-Ft/m2/hét

300.-Ft/m2/hét

konténerben történő tárolása esetén

200.-Ft/m2/hét

110.-Ft/m2/hét

8./

Film és televízió felvétel esetén

490.-Ft/m2/nap

490.-Ft/m2/nap

9./

Vendéglátóipari
előkert
céljára,
szállítás vagy rakodás alkalmával
göngyölegek, áruk elhelyezésére

735.-Ft/m2/hó

445.-Ft/m2/hó

260.-Ft/m2/nap

145.-Ft/m2/nap

890.-Ft/m2/hó

300.-Ft/m2/hó

1./

2./

3./

6./
7./

Közterületbe 10 cm-en túl benyúló
üzlethomlokzat,
kirakatszekrény,
üzleti
védőtető
/előtető/
ernyőszerkezet, hirdető berendezés,
továbbá cég- és címtábla elhelyezése
Árusító pavilon, árusító asztal,
zöldség- gyümölcsöt áruló létesítmény
elhelyezése (nem alkalmi jelleggel
elhelyezett felépítmény esetén)

10./ Hagyományőrző vásár, sport és
kulturális
tevékenység,
cirkuszi
rendezvény
(augusztus 20. – május
1.) ingyenes
nem vonatkozik az
önkormányzat
által
szervezett
rendezvényekre
11./ Vendéglők,

kereskedelmi

és
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szórakoztató
intézmények által elfoglalt terület
Minden egyéb esetben a közterület-használati díj mértékét esetenként kell megállapítani
(pl. parkoló használati díj).”

5. § (1) A rendelet 2015. március 01-én lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Tahitótfalu, 2015. február 12.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné dr. Mezei Orsolya
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2015. február 13.

Eőryné dr. Mezei Orsolya
jegyző

Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki az elhangzottak alapján a javaslatot, elfogadja, most
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 következő rendeletet
alkotta:
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2015. (II.13.) RENDELETE
A HELYI DÍJAKRÓL SZÓLÓ

15/2011. (XI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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4. npr. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása
Gaál Sándorné: köszönöm a Képviselő-testület minden tagjának a jelenlétét a Gazdasági
Bizottság ülésén, melyen az önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása volt a fő
napirendi pont. Ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Tahitótfalu Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezés előkészítését az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)
kormányrendelet előírásai szerint végeztük el. A tervezést megelőzte a Gazdasági Bizottság
előkészítő munkája. Az Önkormányzat költségvetési terve tartalmazza az önállóan működő,
Kisoroszival Közös Önkormányzati hivatal és az Óvoda költségvetését is.
Tahitótfalu állandó lakosainak száma 2015 évben 5.707 fő. Közös Hivatal létszáma 17 fő
köztisztviselő + 1 fő fizikai, az Óvodai létszám 18 fő pedagógus + 9 fő kisegítő alkalmazott. Az
Önkormányzatnál 2014. évben átlagosan 14 fő volt a közfoglalkoztatott, 2015. év elején 10
főt alkalmazunk. Ebből 2 fő kisegítő, adminisztratív munkát végez a hivatalban. A
foglalkoztatást 70%-ban finanszírozza az állam. Az Önkormányzat további alkalmazottainak
létszáma 33 fő.
A költségvetés tervezése már a tényleges adatok, az önkormányzat részére megállapított
állami támogatás alapján történik. A központi költségvetésből lehívható támogatások
igénybevételéhez a 2015. évi normatív hozzájárulásokat és támogatásokat megalapozó
igényfelmérés alapján került sor. Ennek összege 2015. évben 294.350.223 Ft.
Az állami támogatások tekintetében növekedés tapasztalható több jogcímen az elmúlt évhez
viszonyítva. Ki kell emelni a pénzbeli szociális ellátásokhoz kapott 18.475.620 Ft-os
támogatást. 2015. március 1-én lép hatályban a módosított szociális és gyermekvédelmi
törvény, mely alapján az állami által biztosított keretből kell a jövőben az
önkormányzatoknak ellátni egyes szociális feladatokat. Ettől az időponttól a rendszeres
szociális segély, a foglalkoztatás helyettesítő támogatás, az alanyi ápolási díj és normatív
közgyógyellátás a járási intézményrendszerhez kerül. Az önkormányzatnak 2015. február 28ig kell megalkotni a szociális támogatásra vonatkozó rendeletét a méltányossági alapon,
rászorultságtól függő ellátásokra.
Az Önkormányzat további bevételei a helyi adó bevételek, a támogatásértékű átvett
pénzeszközök és a saját, vagyongazdálkodás bevételei, a várható pénzmaradvány és a
fejlesztési célú hitel felvétele. Helyi adóbevételeinket 154.000.000 Ft-ra terveztük, mely
12.000.000 Ft-tal haladja meg a 2014 éves előirányzatot.
Új tétel 2015-ben költségvetésünkben az erdőgazdálkodási feladatból származó bevétel. A
10 évre haszonbérbe vett erdő karbantartása, fák kitermelése és szállítása, az erdőmérnök
szakirányító tevékenysége 2015. évben kb. 18.000.000 Ft-os kiadással jár, ugyanakkor a
kitermelt fák értékesítése során tervezett bevételünk 20.000.000 Ft.
2014. évben a 127.000.000 Ft-os fejlesztési hitelünkből 2.662.000 Ft-ot vettünk igénybe. A
hitelt utólag, a kifizetett számlák benyújtása után tudjuk megigényelni a pénzintézettől. A
hitelszerződés módosításra került, mivel a konyha-étkező beruházás teljesítésének időpontja
is változott, ezért az eredeti 2015. július 01. helyett 2016. július 01-re változott a hitel
törlesztés első üteme.
Fejlesztési célra átvett pénz az uniós pályázati forrásból indult gátépítés 100 %-os
támogatása. Ennek 2015. évi üteme 427.346.000 Ft.
Bevételek mindösszesen 1.236.482.000 Ft. Ennek ismeretében került sor ugyanezzel az
összeggel a kiadások tervezésére.
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A dologi kiadások meghatározásánál a 2014. évi teljesítés adatait vettük figyelembe. A dologi
kiadások tervezése takarékos, megfontolt gazdálkodást feltételez. A tervezés során
igyekeztünk a legszükségesebb működési kiadások számbavételére. A személyi juttatások
tekintetében a minimálbér és garantált minimálbér változása miatt emelkedéssel kellett
számolnunk. A köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítéssel számoltunk a bruttó
bértömegre, melynek célja az illetményalap növelése és az év közbeni teljesítmény
értékelése.
Minden intézménynél tervezésre került a bruttó 200.000 Ft-os cafetéria, mint béren kívüli
juttatás. A közfoglalkoztatottak részére havonta 5.000 Ft-os étkezési utalványt biztosítunk.
Jelentős 2015. évben a fejlesztési célra tervezett előirányzat, ami a hitelfelvételből és saját
erőből építendő konyha-étkező építése, melynek tervezett összege 200.000.000 Ft.
Egyéb fejlesztési célra 10.000.000 Ft-ot, felújításra szintén 10.000.000 Ft-ot terveztünk.
Tervezzük gépek, járművek beszerzését, melynek fedezete részben a Fővárosi Vízmű vízbázis
védelemre kapott támogatás. Folyamatosan biztosítjuk felújítási keretünkből az
intézményeink karbantartását, felújítását, melyre 2014. évben jelentős összeget, mintegy
38.000.000 Ft-ot fordítottunk.
A kiadásoknál 12.000.000 Ft-os a működési támogatásokra fordítható összeg. Ebből a civil
szervezetek pályázat útján részesülnek egy egyszeri és nonprofit szervek havonta
támogatásban, az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően.
Áthúzódó, folyamatos beruházásunk a gátépítés, mely 2015 évben befejeződik, összértéke
770.457.510 Ft lesz. A beruházáshoz uniós pályázattal jutottunk támogatáshoz, önrész
biztosítása nélkül.
A költségvetésben 28.133.000 Ft az összes tartalék. Ebből általános működési célú tartalék
jogcímen 15.633.000 Ft a maradvány, 12.500.000 Ft a céltartalék.
Fő célunk továbbra is a kötelező feladatok ellátása, az intézmények megfelelő működésének
biztosítása, a fejlesztési célok megvalósítása az elnyert pályázatok források mellett úgy, hogy
megőrizzük költségvetésünk stabilitását.
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a
költségvetésről szóló rendelet-tervet elfogadni.
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki az elhangzottak alapján az előterjesztést és a Gazdasági
Bizottság javaslatát elfogadja, most 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 következő rendeletet
alkotta:
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Dr. Pálvölgyi Tamás: a Gazdasági Bizottság ülésén, a Fővárosi Vízművektől kapott támogatás
felhasználásával kapcsolatban, a Duna-part fejlesztésére, csónakkikötő, szabad strand
létesítésére előirányoztunk 4.200.000 Ft-ot. Szeretném, ha tételesen bekerülne, a Leányfalu
és Tahitótfalu közötti úgynevezett kerékpárút kialakítása is, sőt esetleg nagyobb összeget is
megállapíthatnánk erre a célra.
Gaál Sándorné: természetesen ezek tervek, keretösszegek, a tételeken belül bármilyen
átcsoportosítás lehetséges.
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: a belső ellenőr felhívta a figyelmünket, hogy törvényi
kötelezettségünk a hitelfelvételek miatt, egy úgynevezett gördülő tervezéses táblázat
elkészítése és elfogadása. Az idei évet nem terheli a hiteltörlesztés, de a következő éveket
igen, ennek az összege szerepel a határozatban. A másik táblázat a saját bevételek
alakulására vonatkozik.
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki az elhangzottak alapján a határozati javaslatot elfogadja, most
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 következő
határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2015. (02.12.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint
állapítja meg fejlesztési célú hitelfelvételből eredő fizetési kötelezettségét
az elkövetkezendő három évre, és a várható saját bevételeinek összegét:
2015. évi hiteltörlesztés
2016. évi hiteltörlesztés
2017. évi hiteltörlesztés
2018. évi hiteltörlesztés

0 Ft
7.440.000 Ft
9.920.000 Ft
9.920.000 Ft

Várható saját bevételek

2015. évben 154.000.000 Ft
2016. évben 157.000.000 Ft
2017. évben 157.000.000 Ft
2018. évben 157.000.000 Ft

A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

azonnal
Sajtos Sándor polgármester
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a

Polgármestert

a

határozat

5. npr. Tájékoztató a beruházások helyzetéről
Dr. Sajtos Sándor: a két ülés között történt fontosabb események napirendben már részben
beszámoltam a folyamatban lévő beruházásokról. A mai csatorna pályázat kooperációján
elhangzottak szerint a munkakezdés március 2-án lesz, a jövő héten a lakossági
kiértesítésekre is sor kerül. A részletes helyrajzi számra lebontott ütemtervet a kivitelező a
mai napon adta át a mérnöknek jóváhagyásra, ezt követően kapjuk meg a végleges részletes
ütemtervet, amelyet az újságban is megjelentetünk.
A konyha-étterem építésével kapcsolatban úgy tűnik az elektromos hálózat fejlesztésére
vonatkozó szerződést aláírtuk, ennek a költségfedezetét megszavaztuk. A gázművekkel a
Telekommal, illetve a DMRV Zrt.-vel folyamatban vannak a megállapodások.

6. npr. Bizottságok tájékoztatója
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Nagyházu Miklós: a bizottsági ülésen, a településképi véleményezési, településképi
bejelentési eljárásokra, valamint a településképi kötelezés szabályairól szóló rendelettervezetet tekintettünk át és véleményeztünk. Még némi jogi áttekintést igényel az anyag,
ezért nem került kiküldésre. A közigazgatás átszervezése miatt az építéshatóság elkerült,
ezért az engedélyezéseket a szentendrei hivatalban bírálják el, nyilván ezt a helyi építési
szabályzat alapján teszik. A fenti rendelet-tervezet szerint ezeket az engedélykérelmeket a
főépítész kapná meg először, és a véleményezést követően az építéshatóság.
A már két éve sikeresen működő értékvédelmi pályázatunk kiírásáról is tárgyaltunk, amit
idén is szeretnénk tovább vinni.
A fűtéskorszerűsítés kérdésével is foglalkoztunk. A Bizottság javaslata szerint mindenképpen
épületgépésszel terveztetjük meg a technikai feltételeket. Ezt megelőzően, szakvéleményt
kérünk be, melyik fafűtési rendszer lenne a legcélszerűbb például a Sportcsarnok és
intézményei számára. Ezt a segítséget a konyha-étterem beruházásban közreműködő
tervezők adják meg számunkra.
Dr. Sajtos Sándor: Körmendi Judit főépítész által készített helyi értékvédelmi pályázat 2015.
évi kiírása, illetve a határozati javaslat megküldésre került. Mivel a témával kapcsolatban
egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az elhangzottak
alapján a határozati javaslatot elfogadja, most 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 következő
határozatot hozta:
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2015. (02.12.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi
Értékvédelmi Pályázat 2015. évi pályázati kiírását támogatja. A lakosságot a
pályázatról, az Önkormányzat honlapja és hivatalos lapja, továbbá szórólap
útján tájékoztatja.
A pályázat beadási határideje: 2015. április 1. 12:00 óra.
A Képviselő-testület a pályázat céljára 1.500.000 Ft-ot a felújítási keret
terhére a biztosít.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2015. 04. 01.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Vaczó Zoltán: a kormányablakkal kapcsolatban szeretnék tájékoztatást kapni.
Dr. Sajtos Sándor: valóban az előző testületi ülésen elhangzott, hogy megkezdődik az épület
felújítása. Következő napon arról tájékoztattak, hogy a beruházás menetét felfüggesztették.
Ezt követően felvettem a kapcsolatot a Pest Megyei Kormányhivatal illetékeseivel és
elmondtam, hogy a kapott információ igen kellemetlenül érintett, hiszen az építkezés
megkezdését nyilvánosan is bejelentettük, és így a kommunikációnk hiteltelenné válik. Ma
ismét azt a tájékoztatást kaptam, hogy a beruházást valamelyik minisztérium felfüggesztette.
Csörgő Mihály: felháborít ez az eljárás. A hitelességről csak annyit, hogy mi annak idején
22.000.000 Ft-ért megvásároltuk ezt az ingatlant, mert írásos ígéretet kaptunk arra, hogy itt
kormányablak fog létesülni.
Dr. Sajtos Sándor: ez nem azt jelenti, hogy nem lesz, csak halasztódik a felújítás.
Gaál Sándorné: azért a bérbeadásról elgondolkodhatnánk, hiszen ez egy bevételi forrása
lehetne az önkormányzatnak.
Dr. Sajtos Sándor: a Kormányhivatallal történt egyeztetés folyamán kértem, hogy a jövő
héten adjanak tájékoztatást az ütemezésről.
Gazdasági Bizottság
Gaál Sándorné: az ülésen a költségvetésen kívül az ifjúsági tábor bérbe adását vizsgáltuk, de
jelenleg még nem tudunk állást foglalni. A beérkezett kérelemmel kapcsolatban elhangzott,
hogy a kérelmező bővebben fejtse ki pontosan, mely helyiségeket szeretne igénybe venni. Az
is elhangzott, amennyiben a tábort rendbe hoznánk, hosszabb távon a táborozási
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lehetőséget ki tudnánk használni. Az új konyha megépítését követően, sok eszköz
felszabadulna a most használatban lévő régiből, azokat is átcsoportosítva, áthelyezve
élhetnénk a település, és a tábor adta lehetőséggel, hiszen a Dunakanyarban élünk.
Schottner Jánosné: el kell ezen gondolkodni, hiszen a létesítmény olyan nagy térrel
rendelkezik, amit a későbbiekben kihasználhatnánk az idősek elhelyezésére.
Kulturális és Oktatási Bizottság
Kubanek István: kiírtuk a VI. Országos Tűzzománc Biennále pályázatát. A pályázat címe „115
éve született Fekete István”, tárgya „A természet és az állatok Fekete István ifjúsági
regényeiben, mottója „És hull a virág a vizet, erdők, mezők, rétek világára” Lutra. Tegnap
elfogadtuk a pályázati kiírást, amit ki is küldünk az iskolának.
A civil szervezetek pályázatát is minél előbb ki kell írnunk, hiszen a márciusi újságban meg
kell jelentetnünk a kiírást.
Dr. Sajtos Sándor: a pályázat feltétele az előző évi elszámolás. Javaslom, a tavalyi támogatási
összeg és a pályázati kiírás elfogadását. Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás,
illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az elhangzottak alapján a határozati
javaslatot elfogadja, most 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 következő
határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2015. (02.12.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi civil
szervezetek működésének támogatásáról szóló 4/2007. (II.09.) rendelete
alapján pályázatot ír ki, a Tahitótfalui székhellyel bejegyzett civil
szervezetek számára.
A Képviselő-testület a pályázat céljára 1.200.000 Ft-ot biztosít, melyet az
önkormányzat költségvetésben a K5 rovaton szerepeltet.
A pályázat beadásának határideje: 2015. április 10. 12:00 óra.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

2015. 03.31.
Sajtos Sándor polgármester
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a

Polgármestert

a

határozat

Kubanek István: Vasárnapi Vásárnap rendezvény szervezői jelezték, hogy tervezik egy 100
egyedes juhnyáj áthajtását a Tildy Zoltán hídon, amihez szükséges lenne a forgalom lezárása
arra az időszakra.
Dr. Sajtos Sándor: erre vonatkozóan az illetékes hatóságok számára eljuttatjuk a
kezdeményezést támogató levelünket.
Kubanek István: egy helytörténeti kiállításnak is helyet kellene biztosítani.
Nagyházu Miklós: idén is tervezünk kihelyezett együttes bizottsági ülést.
Kubanek István: szintén probléma a Pollack emlékszoba berendezése is.
Dr. Sajtos Sándor: folyamatban van a helyiség biztonságos és esztétikus kialakítása.
Szociális Bizottság
Schottner Jánosné: január 17-én tartottunk bizottsági ülést, minden kérelmet elbíráltunk.
Dr. Sajtos Sándor: február 28-ig rendeletet kell alkotunk, a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokat érintő változások kapcsán.
Csörgő Mihály: gondolom, ezt a rendeletet is lehet év közben is módosítani.
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: természetesen.
7. npr. Tulajdoni ügyek
03/1 hrsz-ú erdő terület ingatlanrészeinek megvásárlása
Dr. Sajtos Sándor: az erdőgazdálkodás megkezdését követően az volt az elgondolásunk hogy
a 03/1 hrsz-ú erdőrészletből megvásárolhatnánk több ingatlanrészt. Ezzel kapcsolatban,
majd a későbbiekben szeretnék előterjesztés alapján tárgyalni.

Boros Izabella közvilágításának fejlesztése
Dr. Sajtos Sándor: három szakasz kiépítésére van szükség. Az első két szakasz a Tahitótfalu,
Boros Izabella – Ereszvény utca között a Hermann Ottó utcáig történne. Ennek a kiépítésére
a költségvetésben elkülönítettük a szükséges fedezetet. A harmadik szakasz, jövőre készülne
el.
Nagyházu Miklós: a közvilágítás az Almásy László utcától indul.
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki az elhangzottak alapján a határozati javaslatot elfogadja, most
kézfelemeléssel 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
30/2015. (02.12.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a
Tahitótfalu, Boros Izabella – Ereszvény utca közötti szakaszon közvilágítási
hálózat létesítését a Hermann Ottó utcáig.
A Képviselő-testület biztosítja a közvilágítási hálózat fejlesztéséhez
szükséges 6.750.000 Ft-ot a közvilágítás üzemeltetése kiadásai terhére, a
K3 rovaton (dologi kiadások).
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2015. 03.31.
Sajtos Sándor polgármester
Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub kérelme.

Dr. Sajtos Sándor: ismereti a kérelem tartalmát. A tavalyi évhez hasonlóan idén is szeretnék
a 084 hrsz-ú önkormányzati utat igénybe venni a tavaszi kerékpáros verseny
megrendezéséhez. Természetesen csak az engedélyben szereplő útvonalat használhatják a
versenyzők.
Vaczó Zoltán: kérem, hogy az időpontról tájékoztassa az Önkormányzat a Református
Egyházat, nehogy temetés legyen azon a napon, tekintettel arra, hogy a célterület a temető
melletti területen lesz.
Csörgő Mihály: már tavaly is volt probléma a verseny szervezőivel.
Gaál Sándorné: a hátrahagyott hulladék, stb.
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki az elhangzottak alapján a határozati javaslatot elfogadja, most
kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Karácsony Ádám, Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), 2 ellenszavazat
(Csörgő Mihály, Gaál Sándorné) mellett, a következő határozatot hozta:
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2015. (02.12.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Békásmegyeri
Vándor Kerékpáros Klub részére engedélyezi a tavaszi (2015.03.29.)
kerékpáros verseny megrendezéséhez a 084 hrsz-ú önkormányzati út
igénybevételét, indító és célállomásként.
A Képviselő-testület kizárólag e területet biztosítja, és felhívja a rendező
szerv figyelmét, hogy az úgynevezett Váci-révi út használatát köteles
biztosítani, illetve a szükséges engedélyeket beszerezni és a rendezvényt
bejelenteni az erre illetékes szerveknél.
Felhívja továbbá kérelmező figyelmét, hogy a rendezvény lebonyolítását
követően a rendelkezésére bocsátott önkormányzat területről a hulladék
eltávolítása rendező feladata.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2015.03.31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Orvosi ügyelet megbízási szerződésének módosítása

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az érintett települések számára készített előterjesztés tartalmát.

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS
A Tahitótfalu, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Visegrád
összevont orvosi ügyeleti szolgálatának ellátására vonatkozó
Megbízási szerződés módosításának elfogadása
Tisztelt Képviselő-testületek!
Jelen előterjesztésben részletezett indokok alapján javasolom, hogy a 2003. július 31-én
aláírt és többször módosított - az összevont orvosi ügyeleti szolgálat ellátásáról és
működtetéséről szóló - Megbízási szerződés módosítását fogadják el az előterjesztés 1.
melléklete szerinti tartalommal.
Az orvosi ügyelet a 7 település betegeit látja el a tahitótfalui rendelőben, illetve a beteghez
történő kiszállással.
Gondoskodik a kórházi, szakorvosi ellátásra szoruló betegek
beutalásáról, vizsgálatra, gyógykezelésre utalásáról, szükség esetén a betegeknek az illetékes
egészségügyi intézménybe történő szállíttatásáról. Dr. Bazsa Márta vállalkozó orvos,
megbízott ügyeletvezető feladatát a 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet, a 4/2000. (II.25.)
EüM rendelet és egyéb ide vonatkozó jogszabályok előírásai szerint látja el.
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A szerződésmódosítás indoka:
A szerződés 4. pontjában meghatározott megbízási díj Ft/fő/hó formátumban való
meghatározása, tekintettel arra, hogy a megbízási díj megosztása a folyó költségvetési évre
érvényes (megelőző év január 01-ei állapot szerinti) állandó lakosságszám alapján történik,
így a lakosságszám változása következtében nem kell minden évben módosítani a
szerződést.
A korábbi évekhez viszonyítva az egy főre eső megbízási díj összege 24,- Ft/fő/hó.
Módosítás:
„4./ MEGBÍZÓK között a megbízási díj megosztása a folyó költségvetési évre érvényes
(megelőző év január 01-ei állapot szerinti) állandó lakosságszám alapján történik:
A megbízási díj 24,- Ft/fő/hó (azaz Huszonnégy forint/fő/hónap)”
A szerződés, módosítással nem érintett pontjai, változatlan tartalommal érvényben
maradnak.
Az orvosi ügyelet zavartalan működése érdekében, ezúton szeretném felhívni a
figyelmüket a szerződés 7. pontjában foglalt fizetési határidőre, amely szerint Megbízók
vállalják, hogy az önkormányzati kiegészítő támogatási összegeket havonta, a tárgyhót
megelőző hónap 26. napjáig folyamatosan Megbízott OTP Nyrt. szentendrei fiókjánál
vezetett 11742087-20057121 számú bankszámlájára átutalják.
Kérem a tisztelt Képviselő Testületeket, hogy az előterjesztést az éves költségvetésük
elfogadása előtt tárgyalják meg, a határozati javaslatot fogadják el, majd küldjék meg
részünkre.
Határozati javaslat
…………………….Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tahitótfalu, Dunabogdány,
Kisoroszi, Leányfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Visegrád összevont orvosi ügyeleti
szolgálatának ellátására vonatkozó Megbízási szerződés módosítását a határozat 1.
melléklete szerinti tartalommal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott
dokumentum aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Tahitótfalu, 2015. február 4.
Tisztelettel:
Dr. Sajtos Sándor
polgármester
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Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki az elhangzottak alapján a határozati javaslatot elfogadja, most
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 következő
határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2015. (02.12.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a
Tahitótfalu,
Dunabogdány,
Kisoroszi,
Leányfalu,
Pócsmegyer,
Szigetmonostor, Visegrád összevont orvosi ügyeleti szolgálatának ellátására
vonatkozó Megbízási szerződés módosítását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban
meghatározott dokumentum aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Sajtos Sándor polgármester

Szabadság úti áteresz tervezése
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket (csapadékvíz elvezetés szükségessége),
valamint a Solidus Építmény és Kommunális Tervező Kft által beküldött ajánlat tartalmát. A
vállalási ár: bruttó 368.300 Ft.
Csörgő Mihály: több lehetőséget megvizsgáltunk, jelenleg ez a legmegfelelőbb megoldás a
csapadékvíz elvezetésére.
Dr. Sajtos Sándor: ezzel kapcsolatban már a Magyar Közút NZrt.-vel is egyeztettünk,
ellenvetésük nem volt. Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem
volt, kérdezte a képviselőket, aki az elhangzottak alapján a határozati javaslatot elfogadja,
most 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 következő
határozatot hozta:
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2015. (02.12.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu,
Szabadság úton (hrsz. 2526) tervezett közúti áteresz tervezésével, a
megismert árajánlat alapján megbízza a Solidus Építmény és Kommunális
Tervező Kft.-t.
A vállalási ár bruttó 368.300 Ft.
A Képviselő-testület a beruházás költségét a költségvetésben a város és
községgazdálkodási kiadások terhére biztosítja.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2015.05.30.
Sajtos Sándor polgármester

Török András kérelme
Dr. Sajtos Sándor: kérelmező arra vonatkozóan kéri tájékoztatásunkat, hogy, milyen
elképzelésünk van a 11-es út mellett a Sionhegyi úttól jobbra eső, Gksz-3 gazdasági területen
kijelölt iparterület rendezésével kapcsolatban.
Az önkormányzat szabályozási tervvel, valamint azzal, hogy a területet 2007-ben
belterületbe vonatta, megteremtette a gazdasági terület kialakításának feltételeit. A
szabályozási terület szerinti telkek kialakítása esetén, a területen lehetőség van gazdasági
épület elhelyezésére. A telek minimális mérete 3000 m2, beépítésének feltétele, hogy a
szabályozási terven jelölt 11-es úttal párhuzamosan ki kell szabályozni egy 10 méteres
zöldterületet, és egy 14 méteres útterületet. Ez a terület magánút, de közhasználatra
megnyitott kategóriába fog esni.
Nagyházu Miklós: a rendezési terv ipari tevékenység folytatására már régóta lehetőséget ad.
Dr. Sajtos Sándor: a meglévő rendezési terv alapján az önkormányzat már megteremtette az
ipari tevékenység lehetőségét 2012-ben.

8. npr. Egyebek
Ott Géza Lászlóné kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti Szabados-Molnár István előterjesztését. Ott Géza Lászlóné,
Pollack Mihály utca 2. ingatlanára a szennyvízcsatorna-bekötés átemelő szivattyú
beépítésével valósult meg. Erre hivatkozva kérte a tulajdonos a közműfejlesztési hozzájárulás
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visszafizetését részére. A közműfejlesztési hozzájárulást az előző tulajdonos, dr. Reiman
István fizette be, 1996.10.28-án, 35.000,- Ft-ot.
A 112/2000. (07.07.) sz. Képviselő-testületi határozat rendelkezik a közműfejlesztési
hozzájárulás visszafizetésének feltételeiről, mely szerint: „A hozzájárulás visszatérítése
(elengedése) csak a szivattyú beépítési számlájának bemutatása, illetve a szolgalmi jogról
készített megállapodás földhivatali bejegyzése után lehetséges.” Több esetben felhívtuk
kérelmező figyelmét, hogy nyújtson be számlát, amivel igazolhatja a költségeit, azonban ezt
nem tette meg, az Internetről letöltött szivattyútípusokat és azok árait továbbította
részünkre, valamint összeírta, hogy milyen – számlával nem igazolt – költségei merültek fel a
kivitelezés során.
A fentieket összegezve nem javaslom a közműfejlesztési hozzájárulás visszafizetését, mert
kérelmező a határozatban leírt feltételeknek nem felel meg.
Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki az elhangzottak alapján a határozati javaslatot elfogadja, most
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 következő
határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2015. (02.12.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ott Géza Lászlóné
részére a Pollack Mihály utca 2. szám alatti ingatlan vonatkozásában a
közműfejlesztési hozzájárulást nem fizeti vissza, mert Kérelmező a
112/2000. (07.07.) sz. Képviselő-testületi határozatban meghatározott
visszatérítési feltételeket nem teljesítette.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2015. 03.01.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Fehér Zoltánné beadványa
Dr. Sajtos Sándor: beszámol Fehér Zoltánné tulajdonos nevében eljáró, Dr. Sági Ügyvédi
Iroda, Dr. Berta Zoltán ügyvéd által írt levélről, melyben a Vertikál üzletház eladásáról, és az
elővásárlási jog gyakorlásának lehetőségével kapcsolatban érdeklődnek. Dr. Baranyai Zoltán,
az önkormányzat jogi képviselője megfogalmazta válaszlevelünket, melyben kifogásolta az
eljárási sorrendet.
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Dr. Magyar Gábor kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát: Népház térítésmentes használata, a
Dobogókő zenekar által szervezett klubrendezvények lebonyolítására. Tekintettel arra, hogy
az intézményt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szerződés alapján bérli az iskolai
tanórák megtartására, a rendezvényt követően másnap - megfelelő higiéniai körülményeket
teremtve -, biztosítani kell az épület igénybevételét az iskolás gyermekek számára. Ebben a
levélben erre nem találtam garanciát, valamint tekintettel kell lennünk az ott dolgozók
leterheltségére is, amely már így is nagymértékű. Én a magam részéről a kérelmet nem
támogatom.
Kubanek István: egyeztetem a Doktor Úrral, ő ezt egyfajta felajánlásnak gondolta, nem
kötelező élni ezzel a lehetőséggel. Minden hónapban egyszer vennék igénybe az épületet,
péntekenként, másnap ki lehetne takarítani. Szerintem ez nem jó kifogás, én adnék egy
lehetőséget. Amennyiben nem tartják be a játékszabályokat, el lehet utasítani, de egy próbát
szerintem megér, annál is inkább, mivel ez egy hiánypótló rendezvény lenne, ennek a
korosztálynak nincs szórakozási lehetősége a környéken.
Dr. Pálvölgyi Tamás: egyetértek, valóban meg kellene próbálni.
Vaczó Zoltán: támogatom én is a javaslatot. Jelképes bérleti díjat szednék 1.700
Ft/rendezvény (helyi díjakról szóló 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet szerinti
jótékonysági rendezvény besorolás), és két hónap határidőt határoznék meg.
Csörgő Mihály: egyetértek.
Dr. Sajtos Sándor: felkérem Jegyző Asszonyt foglalja össze a javaslatot.
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: a Képviselő-testület hozzájárul a Népház használatához a
Dobogókő zenekar klub rendezvényeinek lebonyolítására, két hónap próbaidővel, mint
jótékonysági esemény a díjrendelet alapján 1.700 Ft/ rendezvény áron. Egyeztetni és
bejelenteni köteles az illetékes hatóságokhoz, köteles továbbá a helyszínt takarítani, a
kérelemben foglaltak szerint.
Gaál Sándorné: három hónap próbaidőt javasolnék.
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki az elhangzottak alapján a határozati javaslatot elfogadja, most
kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal (Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Karácsony Ádám,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán),
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett (Dr. Sajtos Sándor) a következő határozatot
hozta:
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2015. (02.12.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a
Dobogókő Zenekar kérelmét, hozzájárul a Népház használatához, havonta
egy alkalommal, előre egyeztetett időpontban, 3 hónap próbaidővel, mint
jótékonysági esemény, a díjrendelet alapján 1.700 Ft/rendezvény áron.
A Képviselő-testület tájékoztatja kérelmezőt, hogy a zenés táncos
rendezvény tartása bejelentés-köteles, valamint felhívja figyelmét arra,
hogy a rendelkezésre bocsátott önkormányzati ingatlan takarítása
kérelmező feladata.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2015. 02.28.
Sajtos Sándor polgármester

Vaczó Zoltán: az Eperfesztivál elszámolása megtörtént?
Dr. Sajtos Sándor: igen, de a Pénzügyi Osztály jelezte, hogy egy problémát még tisztázni kell,
ezért egy megbeszélés még mindig szükséges, a pontos elszámolás leadásához.
Kubanek István: lezajlott az Ökumenikus Imahét a településen, ezúton szeretném
megköszönni a lebonyolításban segítők munkáját.
Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és
az ülést 21,53 órakor bezárta.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző
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