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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. november 30-án megtartott közmeghallgatásáról.

Tárgyalt napirendi pontok:
1. A 2015. év gazdálkodásának értékelése, és a 2016. év gazdasági programja
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án
18:00 órakor a Népház nagytermében megtartott Közmeghallgatásáról.

Jelen vannak:

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

Távol maradt képviselők:

Karácsony Ádám

Tanácskozási joggal:

Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
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Dr. Sajtos Sándor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 8
fővel jelen van, határozatképes, a Közmeghallgatást megnyitotta.
1. npr. A 2015. év gazdálkodásának értékelése, és a 2016. év gazdasági
programja
Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatást ad a hivatalban történt személyi változásokról, a Képviselőtestület és a Bizottságok 2015. évi munkájáról, ismertetve a testületi és bizottsági ülések,
valamint a határozatok és rendeletek számát.
Beszámol a település pénzügyi helyzetéről a Pénzügyi Osztály előterjesztése alapján, majd
rövid tájékoztatást ad a 2015. év beruházásairól és fejlesztéseiről. Megemlíti a Hősök tere
felújítását, a gát megépítését, játszótér létesítését, a Boros Izabella – Ereszvény utcai
közvilágítás fejlesztését, a Sportcsarnok homlokzatának felújítását, a Posta- Gyógyszertár
mögötti parkoló kialakítását és a konyha-étkező beruházás megkezdését. A Coop áruház
megépítése, a Kormányablak átadása is fontos eseménye volt az elmúlt időszaknak. Az
erdőbirtokosság kapcsán megkezdődött a fakitermelés, az erdei utak felújítása, átereszek
építése és felújítása folyamatos, a haszonbérlet kiutalása a tulajdonosok részére pedig
november hónapban megkezdődött.
2016-ban folytatódik a strand kialakítása a Duna-parton, a gát mögötti területen, ahol az
elektromos hálózat kiépítése már idén megtörtént.
Karácsony Ádám 18,27 órakor megérkezett.
Dr. Sajtos Sándor: a kistérségi csatorna beruházásról, amely Tahi településrészen jelenleg is
folyamatban van, ezt követően adunk tájékoztatást falufórum keretében a szakemberek
részvételével. Az éves karbantartásokra idén is sort kerítettünk, a közút helyreállítására,
kátyúzásra a zöldfelületek rendben tartására, az oktatási intézmények felújítására, nagy
hangsúlyt fektettünk, és a konyha nyári tisztasági festése idén is megtörtént.
Ezt követően röviden beszámol, a 2016. év terveiről melyeket pályázati források bevonásával
terveznek megvalósítani. A közvilágítás és a csatornahálózat további fejlesztése, a felszíni
csapadékvíz-elvezetés kiépítése, további útfelújítások kivitelezése, a konyha-étterem
beruházás befejezése, két csoportszoba kialakítása az Almásy utcai óvodában.
Kérdezte a megjelenteket az elhangzottakkal kapcsolatban, van-e kérdés.
Mivel kérdés nem volt, kérdezte a Képviselő-testület tagjait, kívánnak-e hozzászólni, vagy
kiegészíteni az elmondottakat.
Nagyházu Miklós: tájékoztatást ad az év elején kiírt „Tiszta udvar, rendes ház” pályázatról és
átadja az emlékplakettet, valamint az elismerést dokumentáló oklevelet a megjelent
díjazottaknak.
Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a
jelenlévők figyelmét és a közmeghallgatást 18:35 órakor bezárta.
K.m.f.
Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző
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