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

10/2016
119/2016. (06.16.) - 122/2016. (06.16.)
-

JEGYZŐKÖNYV

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. június 16-án megtartott nyílt rendkívüli üléséről

Tárgyalt napirendi pontok:
1. Döntés a Duna nagyvízi meder lehatárolási tervéről
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Körmendi Judit főépítész
2. Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – orvosi rendelő
felújítási pályázat saját forrás biztosítása
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 16-án 19:00
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak:
Képviselők:

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

Távol maradt képviselők:

Karácsony Ádám
Dr. Pálvölgyi Tamás

Tanácskozási joggal:

Újlaki Anikó jegyző helyettes
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Dr. Sajtos Sándor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet, javasolta annak
elfogadását, kérdezte a képviselőket, aki a napirenddel egyetért, kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
119/2016. (06.16.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban
meghirdetett napirendet elfogadja.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Polgármestert

a

határozat

1. npr. Döntés a Duna nagyvízi meder lehatárolási tervéről
Dr. Sajtos Sándor: ismertette az előzményeket, és az előterjesztést.
Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság elkészítette a település közigazgatási területét is érintő
Nagyvízi Mederkezelési Tervet (NMT-t.) A dokumentáció a (nagyvízi mederkezelés
készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló) 83/2014. (III.14.)
Kormányrendelet tartalmi előírásai szerint, bonyolult, hidrológiai és hidraulikai számítási
módszerek alapján készült . A terv metodikai tartalmát a jogszabály szerint az Országos Vízügyi
Főigazgatóság határozta meg.
A NMT a medret levezető sávokra, zónákra osztja, melyeken belül differenciáltan tudja
meghatározni a beépíthetőség feltételeit. Azon önállóan védekező önkormányzatok számára,
melyek vízkár-elhárítási védekezési tervében olyan területek szerepelnek, melyek védelmét
az eddigi árvizek alatt ideiglenes vagy tervezett védművel eddig biztosítani tudta, a jogszabály
lehetőséget nyújt a mederlehatárolás csökkentésére.
„15.§ A nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényének megállapítása során a mértékadó
árvízszint vagy az eddig előfordult legnagyobb árvízszint közül a magasabb által kijelölt
területből figyelmen kívül hagyható:
(2) a) az önállóan védekező települések árvíz-védekezési tervében szereplő ideiglenes védmű
által védett terület, feltéve, hogy a védmű létesítéséhez a működési terület szerinti vízügyi
igazgatási szerv szakmai állásfoglalásban kifejezetten hozzájárult, valamint
b) a működési területével érintett vízügyi igazgatási szerv árvízvédelmi tervében szereplő,
ideiglenes védmű által mentesített terület.”
A NMT Tahitótfalu területén az alábbi kék kontúrral lehatárolt nagyvízi mederben való
elhelyezkedés szempontjából figyelmen kívül hagyható területeket tartalmazza:
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Az önkormányzatoknak kizárólag a fenti kontúrok korrigálására van lehetősége, amennyiben
vállalja további területek szerepeltetését a vízkár-elhárítási védekezési tervében.
Nagyházu Miklós: ez a kérdés a tiszai árvizek után került napirendre sok-sok évvel ezelőtt,
annak érdekében, hogy ezeken a területeken a helyi szakhatóságok által kiadott engedélyeket
egy felettes hatóság is véleményezhesse, és esetlegesen megtilthassa az építkezést, vagy az
engedély más formában történő kiadását. Az elmondottak alapján úgy látom most merev
tiltást vezetnének be.
Dr. Sajtos Sándor: a nagyvízi meder kérdése 2009-ben jött elő, amikor lejjebb vitték a
mértékadó árvízszintet.
Nagyházu Miklós: érthető azért az is, hogy a puffer területeket, ahol nincsenek gátak az összes
folyó mentén hagyták beépíteni.
Dr. Sajtos Sándor: Közép - Duna – völgyi Vízügyi Igazgatóság beadványa szerint, nyilatkozatot
kell tenni, mely szerint a Nagyvízi Mederkezelési Tervdokumentáció térképi mellékletén
szerepeltetett nagyvízi meder határának kijelölésével a település vonatkozásában a Képviselőtestület egyetért. Valószínűleg attól függetlenül, hogy a nyilatkozat aláírásra kerül vagy sem,
ennek bevezetése meg fog történni. Feltehetően ezzel összefüggésben jogviták is adódnak
majd, de ha Tahitótfalu elfogadja a nyilatkozatot, ezeket a problémákat a Képviselőtestületnek kell majd felvállalnia. Az általuk megjelölt nyomvonal módosításához szükséges a
KDV-VIZIG hozzájárulása, csak ezt követően változhat a lehatárolás.
Újlaki Anikó: ismertette a határozati javaslatot:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékleteként csatolt
nyilatkozatot a nagyvízi meder kijelölése tárgyában jóváhagyólag elfogadja.
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte
a képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 nem szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), 0 igen
szavazattal és tartózkodás nélkül a javaslatot nem támogatta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
120/2016. (06.16.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés
mellékleteként csatolt nyilatkozatot a nagyvízi meder kijelölése tárgyában
elutasítja.
Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Újlaki Anikó: ismertette a nyilatkozat elutasításáról, illetve kiegészítéséről szóló határozati
javaslatot.
Dr. Sajtos Sándor: kérdezte a képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
121/2016. (06.16.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete testülete az
előterjesztés mellékleteként csatolt nyilatkozatot a nagyvízi meder kijelölése
tárgyában elutasítja.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a település árvíz – kárelhárítási tervének felülvizsgálatát
végezze el azzal, hogy a kárelhárítási tervben szerepelteti az előterjesztés
mellékletét képező térkép alapján a Tahi-Hídfőt övező területet, mint árvízkárelhárítási zóna. A KDV Vízügyi Igazgatóság szakembereinek bevonásával
pontosítani kívánja azon területek lehatárolását, melyet a vonatkozó
kormányrendelet szerint ideiglenes védművel megvédeni képes.
A 02. NMT. térképi mellékletében szerepeltetett „ ideiglenes/tervezett
védművel mentesített terület” rajzi melléklet szerinti kiegészítését kéri.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dunakanyari Önkormányzatok
Társulása (DÖT) keretein belül kezdeményezzen egyeztetést a témában,
egységes álláspont kialakítása érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Sajtos Sándor polgármester

6

2. npr. Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – orvosi
rendelő felújítási pályázat saját forrás biztosítása
Dr. Sajtos Sándor: ismertette az előterjesztést és a határozati javaslatot.
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra. (1.sz. melléklet). A
rendelkezésre álló pályázati keretösszeg 2 000 millió Ft.
A pályázat célja
Az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása – az Ifjúság úti központi orvosi
rendelők felújítása
Pályázati alcélok:
a) ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői
szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi
fejlesztés)
Az ac) (egészségügyi fejlesztés) pont szerinti fejlesztések esetén legfeljebb egy intézmény
épületének, egészségügyi alapellátás esetén az egy egészségügyi szolgálatnak helyt adó épület
vagy az épületben a szolgáltatással érintett helyiség(ek) infrastrukturális fejlesztésére
igényelhető támogatás.
A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra
jutó adóerő képességétől. Tahitótfalu esetében a) ac) alcél valósul meg, 11.342,-Ft adóerő
figyelembevétele mellett.
A fenti adatok alapján, az igényelhető támogatás mértéke, a fejlesztésre igényelt összeg 95%a, de maximum 30 millió forint, az önerő mértéke 5%.
A pályázat benyújtását követően 2016. június 15-én hiánypótlási felhívás érkezett. Ennek
értelmében a pályázati adatlap módosítás vált szükségessé. A tervezői költségbecslésben a
támogatható és a nem támogatható feladatrészek is feltüntetésre kerültek, a két fejezet az
épület egy egysége miatt elválaszthatatlan.
Emiatt a gyermekorvosi rendelő melletti bérbeadott ingatlanrész, valamint a nem alapellátást
biztosító fogorvosi rendelő homlokzati, valamint tető héjazati felújítása továbbá a
fűtésrendszer korszerűsítése, mint nem támogatott beruházás vállalt önerőként szükséges
feltüntetni, a támogatott beruházási költség 5%-os minimális önerőn felül.
A pályázat hiánypótlásának benyújtásához az önerő biztosításáról képviselő testületi
határozatot szükséges csatolni, melyről a már ismert tervezői költségbecslés ismeretében a
pontos forrásigény összegét határozza meg.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
122/2016. (06.16.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős
miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési
törvény) 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra.
című pályázaton való részvételt, melynek célja az Ifjúság úti központ orvosi
rendelő felújítása és fűtéskorszerűsítése.
A támogatási kérelemben foglaltak szerint, a beruházás összértéke
29.138.939 Ft, melyből az önkormányzat saját forrásként a támogatott
feladatellátáshoz 5% minimális önerőt 1.267.544 Ft-ot, továbbá a nem
támogatott feladatellátás fedezeteként további 3.788.062,- Ft vállalt önerőt
biztosít a költségvetés K71sora (ingatlanok felújítása) terhére.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

polgármestert

határozat

2016. június 20.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az
ülést 20:20 órakor bezárta.
K. m. f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző
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