Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szám:
Határozatok száma:
Rendeletek száma:
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17/2016.(02.11.) - 29/2016.(02.11.)
2/2016. (II.11.)
JEGYZŐKÖNYV

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. február 11-én megtartott nyílt üléséről.

Tárgyalt napirendi pontok:
1. Tahitótfalu Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke
2. Március 15-i ünnepség előkészítése
Előterjesztő: Kubanek István Kulturális Bizottság elnöke
Béres Gabriella művelődésszervező
3. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
4. Bizottságok tájékoztatója
Előterjesztő: Bizottsági elnökök
5. Tájékoztató a beruházások helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
6. Tulajdoni ügyek
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
7. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
8. Egyebek
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-én 18:00
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről.

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, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet, kérdezte a
képviselőket, aki az ülés napirendjével egyetért, kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2016. (02.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban
meghirdetett napirendet elfogadta.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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1. npr. Tahitótfalu Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének elfogadása
Dr. Sajtos Sándor: két előkészítő ülést tartott a bizottság.
Gaál Sándorné: a költségvetés tervezésével, összeállításával két egymást követő ülésén
foglalkozott a Gazdasági Bizottság.
A költségvetés tételeinek meghatározásánál alapul vehettük a normatív állami támogatás és
a helyi adóbevételek összegét, és részben az előző évi gazdálkodás eredményét (zárszámadás
még nincs), a vízbázis kapcsán kapott forrásnál a Vízmű kalkulációját, a vízfogyasztás
arányában kalkulált támogatási összeget. Takarékosságot szem előtt tartva terveztük a
működési költségeket. Dolgozóinknak a béren kívüli juttatást az előző évi mértékben
biztosítani tudjuk, jutalomkeretnek az év bruttó bértömeg 20%-át terveztük
teljesítményarányos jutalmazásra.
A támogatások tekintetében a szintet ebben az évben is tartani tudjuk, sőt egyes területeknél
emelést is tudunk eszközölni. Ezek közé tartozik az orvosi ügyelet, melynek működéséhez
közel kétszeres támogatást nyújtunk az előző évihez képest. Emeltünk a civil szervezetek
pályázat útján elnyerhető keretösszegén is, 300.000 forinttal és a könyvtár részére nyújtott
támogatást is emeltük 400.000 forinttal. Terveztük a megkezdett konyha-ebédlő beruházás
kiviteli költségével, a pályázat útján nyert források felhasználásával. Ide tartozik az
óvodabővítés, a Házas-patak rekonstrukciója, a Hősök terén a járdafelújítás.
Felújítási keretből (17.000.000 forint) a folyamatos karbantartásokon felül az intézményeink
szükségszerű nagyobb felújításait tervezzük az Építési Bizottság előzetes javaslatai alapján.
A költségvetés összeállításánál továbbra is azt az alapelvet követtük, hogy a bevételi oldalon
mérsékelten tervezzünk, például helyi adók tekintetében nem terveztünk az adómérték
módosítás kapcsán kivetett adóbevétel többlettel (5,3 M Ft.). Takarékos gazdálkodást tűztünk
ki célul, de ezt olyan mértékben, hogy a zökkenőmentes működés biztosítva legyen.
(Működési kiadások -23,4 M Ft.)
A bevételi oldal tételei:
A normatív állami támogatás az előző évinél 17,8 M Ft-tal több, összesen 312.178 M Ft. Az
emelés legnagyobb mértékben a szociális területet érintette.
Helyi adókból származó bevételt a 2015. évi befizetett adót figyelembe véve alul terveztük (15
M Ft.).
Az előző év teljesítését alapul véve állítottuk be a KLIK által nyújtott működési hozzájárulást,
saját működési, és erdőgazdálkodásból származó bevételeinket, az OEP támogatást,
közfoglalkoztatásra kapott finanszírozást.
A Vízművek által vízfogyasztás alapján kalkulált támogatást 32.162 E Ft összegben terveztük,
ami a tárgyévet jelenti, nem tartalmazza az eddig fel nem használt göngyölített összeget.
Osztalékbevétellel nem terveztünk, amennyiben ez realizálódik, tartalék összeget képez majd
a költségvetésben (ELMŰ részvény).
Előző évi pénzmaradványunk 158.791 Ft.
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A kiadási oldal bevételei:
A kiadási oldalon is takarékosan terveztünk, de úgy hogy a működés zökkenőmentesen legyen
biztosítva. Működési kiadásokra 525.543 e Ft-ot állítottunk be, a hitelfelvétellel kapcsolatos
költségekre és törlesztésre összesen 6 M Ft-ot.
Szociális kiadásokat a normatíva szerint 31.267 eFt összegben szerepeltettük.
Támogatási keret 13 M Ft, ez 1 M Ft-tal több az előző évinél, emelkedett az orvosi ügyelet, a
civil szervezeteknek adható, és a könyvtár támogatása is.
Költségvetésünk legnagyobb kiadási tétele a konyha-étkező megépítésére fordítandó összeg
ez 220 M Ft. Beterveztük a pályázati úton nyert összegek felhasználását: az óvodabővítésre
23.100 e Ft-ot, a Házas-patak rekonstrukciójára a teljes pályázati forrásból 8,2 M Ft-ot, a Hősök
tere járda felújítására 13.970 e Ft-ot.
Egyéb fejlesztésekre 7 M Ft a tervezet, ezt a sportcsarnok fűtéskorszerűsítésére fordítjuk.
Felújítási kiadásokra 17 M Ft az éves keret, ami nagyrészt az Építési Bizottság javaslata alapján
kerül felhasználásra.
A komp támogatására nyert pályázati összeget 15.440 e Ft-ot a komp üzemeltetőjének adja át
az önkormányzat.
Tartalék alakulása: céltartalék 6,5 M Ft, a pályázati önrészek finanszírozására nyújt majd
fedezetet. A működési tartalék 13.122 e Ft.
A költségvetés kiadási és bevételi fő összege 911.351 M Ft.
A Gazdasági Bizottság határozata alapján a település 2016. évi költségvetés tervezetét és
költségvetési rendelet tervezetét, elfogadásra javaslom.
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte
a képviselőket, aki a Tahitótfalu Község Önkormányzata költségvetés tervezetének
elfogadását támogatja, most kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2016.(II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
2. npr. Március 15-i ünnepség előkészítése
Béres Gabriella művelődésszervező: ismerteti a március 15-i ünnepség program tervezetét,
és felolvassa Csipak Borbála 8. A. osztályos tanuló érdemeit, mely által a Tahitótfalui Pollack
Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tantestülete a Tahitótfalu Ifjú Tehetsége
díj kitüntetésre javasolja, melyhez kéri a Képviselő-testület hozzájárulását.
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Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte
a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2016. (02.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pollack Mihály
Általános Iskola és AMI tantestülete javaslatával egyezően a Tahitótfalu Ifjú
Tehetsége díjat 2016. évben Csipak Borbála 8. A. osztályos tanulónak
adományozza.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2016. 03.31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Béres Gabriella: Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány kuratóriuma idei évben
Halász Csengének és Patai Barnabásnak ítélte oda a díjat.

3. npr. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: a vagyonnyilatkozatok leadásra kerültek. A hivatal a költségvetés
és a különböző szabályzatok előkészítését végezte.
Vaczó Zoltán: az orvosi ügyelet támogatására vonatkozóan az érintett települések Képviselőtestületeinek határozatai megérkeztek már?
Dr. Sajtos Sándor: igen. Ezt követően röviden beszámol az elmúlt időszak fontosabb
eseményeiről (térfigyelő kamerarendszer kiépítése a településen, konyha-étterem építése,
vadkárrendezés, strand bejárás, sportcsarnok fűtéskorszerűsítése, EuroVelo kerékpárút
tervezése, Családsegítő Szolgálat működése, DCST ülés, egyeztetés a Pilisi Parkerdő Zrt-vel
kerékpárút, valamint lovasút tekintetében).
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Dr. Pálvölgyi Tamás: a kerékpárút kialakításával kapcsolatos egyeztetések során felmerült-e
határidő?
Dr. Sajtos Sándor: NIF (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) a kedvezményezett a
kerékpárhálózat megépítésére. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ készítette a
terveket és a megvalósíthatósági tanulmányt. Hivatalosan senki nem mondta ki, hogy a 11-es
úton vagy a szigeten épül majd a későbbiekben a kerékpárút. Mindképpen szeretnénk
kerékpárutat, de nem a mi kezünkben van a döntés. A településünk tekintetében számunkra
mindegy hogy a szigeten vagy a 11-es úton megy majd a kerékpárút.
Csörgő Mihály: lassan már, mint hátrányos település is pályázhatnánk. A strand esetében
majd egy medervizsgálatra is szükség lesz. Sajnálom, hogy a Sportcsarnok
fűtéskorszerűsítésére ilyen kevés ajánlat érkezett be.
Ezt követően a Képviselő-testület 19:16 órától 19:35 óráig szünetet tartott.

4. npr. Bizottságok tájékoztatója
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Nagyházu Miklós: az elmúlt periódus a tervezések időszaka volt. Megfogalmaztuk az éves
munkarendet és a fejlesztési, felújítási javaslatainkat 2016. évben.
Munkarend:
Február:
Felújítási és fejlesztési tervezés
Éves munkaterv kialakítása
Március:
Intézményi bejárás
Értékvédelmi pályázat
Április:
Tiszta udvar, Rendes ház pályázat
Föld Napja- szemétszüret
Június:
Parlagfűmentesítési program
Értékvédelmi pályázat értékelése
Július:
Nyári karbantartások
Játszótér felújítás
Szeptember: „Tiszta udvar, rendes ház” pályázat értékelés
November: Felújítások, beruházások, pályázatok értékelése
Fejlesztési és felújítási javaslatok 2016-ban:
 Faluház utcafronti ablakainak cseréje; homlokzatfestés; belső kiállítótér felújítása
 Hivatal udvarán géptároló szín bővítése
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 Ravatalozó előtető építése közösen az egyházakkal
 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése a településen
 Óvodai csoportszobák kialakítása (Tahi II.sz. Óvoda)
 Közvilágítás fejlesztése (Ereszvény u. II. szakasz)
 Gyalogátkelőhely építés (Tótfalu, Fő tér)
Módosul az építési törvény, ezért kértem egy állásfoglalást Körmendi Judit főépítész
asszonytól, jelenleg ez alapján nem tűnik jó döntésnek a lehetőség egyszerűsítése a
településkép szempontjából.
A település közrendjének, az itt élők biztonságérzetének, és nem utolsó sorban az illegális
hulladék elhelyezés elleni küzdelem elősegítése céljából már korábban is többször felmerült
az igény térfigyelő kamerarendszer kiépítésére.
A község területén történt beruházások és felújítások mára elengedhetetlenné teszik egy ilyen
rendszer felállítását. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Rendőrség és a Polgárőrség
munkáját nagymértékben segíti a közterületi kamerarendszer, hiszen a felderítésben és a
bizonyítási eljárásban egyaránt kitűnő segítséget nyújt.
A Polgármesteri Hivatal három árajánlatot kért be térfigyelő rendszer kiépítésére, adott
feltételrendszer mellett.
A három ajánlattevő és bruttó vállalási áraik, melyek a kiépítésre és az anyagköltségre is
vonatkoznak az alábbiak:
- Multi Alarm ZRt.
13.545 248,-Ft
(11 kamera)
- Balogh Zoltán E.V.
9.612 805,-Ft
(8 kamera)
- B-Angel Kft
5.839 676,-Ft
(9 kamera)
B-Angel Kft ajánlatát kiegészítette egy rendszám ellenőrző rendszerrel is, melynek bekerülési
összege bruttó 1.780 476,-Ft. Ez a kiépített központi rendszerhez csatlakozik és a BM
adatbázisát használja. Ennek megvalósítása második ütemként, később is történhet, mivel a
központi rendszer ennek fogadására felkészített.
Javaslom a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó B-Angel Kft. megbízását a térfigyelő rendszer
kiépítésével.
Polgármester Úrral és Kolek Zsolt környezetvédelmi járőrrel ellátogattunk Ürömre, és meg
néztük élőben a kiépített kamerarendszer működését. A bizottság a javaslatot támogatja.
Tegnap a járdaépítéssel kapcsolatban tartottunk egy egyeztető bejárást. A Hősök terén
lerakott burkolatot a Kossuth Lajos utca végéig tervezzük kiépíteni. Fákat telepítünk és a
vízelvezetés is kiépítésre kerül majd a beruházás során. Rédai Erika vállalta a tervezést, a Petőfi
utcára pedig már készült kiépítési terv. A hivatal környékén parkoló sávokat is kialakítunk
majd.
Dr. Sajtos Sándor: szelektív hulladékgyűjtő szigetek állapota elkeserítő, azok tisztántartása
nagy költséget jelent az önkormányzat számára.
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Nagyházu Miklós: szigorúan szabályozott ki az, aki beletekinthet majd a felvételekbe, a
rendszer pedig meghatározott időt rögzít. Általában ez az időtartam negyed év. A felvételnek
bizonyító, a kiépítésnek visszatartó ereje lesz.
Schottner Jánosné: hogy fog eloszlani a 9 kamera a településen?
Nagyházu Miklós: az iskolák, a főterek, a ki-, és belépési pontok környezetében tervezzük a
kiépítést.
Csörgő Mihály: a szelektíveket nem kell figyelni, mert meg fognak szűnni.
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2016. (02.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a B-Angel
Kft.-t Tahitótfalu község területén térfigyelő rendszer tervezésére és
kivitelezésére. Kivitelezési költség ajánlat alapján bruttó 5.839 676,-Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. 03.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Gazdasági Bizottság
Gaál Sándorné: következő ülésünkön a hátralékok mértékét és azok beszedését fogjuk
tárgyalni.
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Kulturális Bizottság
Kubanek István: a komplex arculati elemeket tartalmazó kézikönyv elkészítéséről tárgyaltunk,
melynek során az előterjesztésben szereplő határozati javaslat született.
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte
a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), 1 ellenszavazattal (Dr.
Pálvölgyi Tamás) és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2016. (02.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete -a Kulturális
Bizottság javaslatát figyelembe véve- nem tartja aktuálisnak a komplex
arculati elemeket tartalmazó kézikönyv elkészítését. Ezzel együtt megbízza a
Kulturális Bizottságot, hogy a meglévő anyagok tartalmi, formai
felülvizsgálatát végezze el. A hiányzó arculati elemek kialakítására tegyen
javaslatot, folytasson egyeztető konzultációkat a hivatal vezetőjével, és
annak megbízott munkatársával. Előkészítő munkája során vegye figyelembe
a Képviselő-testület elé terjesztett e tárgykörben előkészített
dokumentumokat.
Határidő:
Felelős:

2016. 08. 31.
Kubanek István Kulturális Bizottsági elnök

Közbeszerzési Bizottság
Dr. Pálvölgyi Tamás: a Bizottság az elmúlt időszakban nem ülésezett.
Dr. Sajtos Sándor: beszerzési szabályzat elkészítése folyamatban van, amit majd a
Bizottságnak véleményeznie kellene.
Szociális Bizottság
Schottner Jánosné: januárban volt ülésük, de ekkor még nem tudtuk, hogy a szociális keret
milyen mértékben fog megemelkedni. A keret elosztása folyamatban van, erről a Képviselőtestület a későbbiekben dönthet majd az előkészítést követően.
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5. npr. Tájékoztató a beruházások helyzetéről
Dr. Sajtos Sándor: a tájékoztató a két ülés között történt fontosabb események tárgyalásakor
elhangzott, ezért a napirendet bezárom.
6. npr. Tulajdoni ügyek
Együtt Egymásért Dunakanyar Egyesület kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (Népház térítésmentes használata az
Egyesület által szervezett program lebonyolítására).
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki a javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2016. (02.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Együtt Egymásért
Dunakanyar Egyesület kérelmének megfelelően, a Népházat az Egyesület
által szervezett jótékonysági rendezvény lebonyolítására 2016. március 5-én
16:00 órától, 2016. március 6-án 01:30 óráig térítésmentesen biztosítja.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2016. 03.31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Magyar Zsombor kérelme
Dr. Sajtos Sándor: Dr. Magyar Zsombor lakcímet szeretne létesíteni ingatlanára. Az ingatlan
előtti önkormányzati tulajdonú út nincs elnevezve. Ismerteti a határozati javaslatot és
javasolja annak elfogadását.
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Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki a javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2016. (02.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tahitótfalu Község
Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a 4653 hrsz-ú,
az Önkormányzat tulajdonában levő „közút” minősítésű közterület a Rét utca
elnevezést kapja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2016. 02.11.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Óvodai beiratkozás
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: ismerteti az előterjesztést. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 83.§ (2) bekezdése szerint a fenntartó dönt az óvodába
jelentkezés módjáról és meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok
számát. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) számú EMMI
rendelet 20. §-a rendelkezik az óvodai beiratkozás szabályairól és időpontjáról.
Az alábbiakban az előterjesztés 2016/2017-es nevelési évre történő beiratkozás időpontjára
tesz javaslatot.
I. A beiratkozás időpontja:
A 20/2013. (VIII.31.) számú EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése kimondja, hogy az óvodai
beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai
beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról közleményt vagy
hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, illetve a helyben szokásos módon.
A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza:
 az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év
meghatározásáról,
 az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
 a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
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 az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható
jogkövetkezményekről,
 az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a
nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
 az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok
elérhetőségéről,
 az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást,
 az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely
legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap,
valamint
 a jogorvoslati eljárás szabályait.
A fentiek értelmében a 2016/2017-es nevelési évben a Tahitótfalui Óvodákba 2016. május 2.
napjától 2016. május 13. napjáig, 08:00-16:00 között kötelező mindazon gyermekek beíratása,
akik 2016. augusztus 31. napjáig betöltik harmadik életévüket.
Felhívom a figyelmet, hogy 2015. szeptember 1-től az Nkt. értelmében a kötelező óvodai
nevelésben résztvevők köre öt éves korról három éves korra változik. A gyermeknek abban az
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő
napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
A Tahitótfalui Óvodák a 2016/2017-es nevelési évre azokat a beiratkozókat is várja, akik 2017.
május 31-ig a 3. életévüket betöltik, mert a köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és
fél éves gyermekek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek
óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető, valamint a gyermek három éves
korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába
járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi
napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör
betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés
országos alapprogramjában foglalt követelményeket.
Nkt. 8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy
ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesíthető.
A 2013. szeptember 1-vel hatályba lépett 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú
melléklete szerint gyermekcsoportonként a csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb,
mint 2 m2 /fő.
Az Nkt 49. §-a értelmében a gyermek a harmadik életévének betöltése után elsősorban abba
az óvodába vehető fel, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. A felvételről,
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átvételről az óvoda vezetője dönt. Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a felvehető
gyermekek számát, az intézmény fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a
felvételre. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az
óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. Az óvoda
folyamatos felvételt biztosító intézmény. Ha a gyermekek az év folyamán a 3. életévük
betöltésével a felvételre jogosulttá válnak, a szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét
bármikor kérheti.
II. A nyári zárás időpontja:
Tótfalu I. sz. Óvoda: 2016. július 11. napjától - 2016. augusztus 19. napjáig.
Tahi II. sz. Óvoda: 2016. június 20. napjától - 2016. július 29. napjáig.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki az óvodai beiratkozásra vonatkozó javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2016. (02.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete meghatározza a
Tahitótfalui Óvodák 2016/2017-es nevelési évre történő beiratkozásának
időpontját:
2016. május 2. napjától 2016. május 13. napjáig, 08:00-16:00 között kötelező
mindazon gyermekek beíratása az óvodába, akik 2016. augusztus 31. napjáig
betöltik a harmadik életévüket, nekik a nevelési év kezdő napjától legalább
napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt venniük.
A 2016/2017-es nevelési évre azokat a beiratkozókat is várja az óvoda, akik
2017. május 31-ig a 3. életévüket betöltik, mert a köznevelési törvény
alapján lehetőség van a két és fél éves gyermekek felvételére is abban az
esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek
óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A Tahitótfalui Óvodák
közigazgatási területe.

felvételi

körzethatára:

Tahitótfalu

Község

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a beiratkozási adatlap és közlemény
(hirdetmény) elkészítésére és közzétételére.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester, Jegyző
Óvodavezető
2016. 02.29.
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Dr. Sajtos Sándor: kérdezte a képviselőket, aki a Tahitótfalui Óvodák nyári zárásra vonatkozó
javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2016. (02.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete meghatározza a
Tahitótfalui Óvodák 2016. évi nyári zárásának időpontjait:
Tótfalu I. sz. Óvoda: 2016. július 11. napjától - 2016. augusztus 19. napjáig.
Tahi II. sz. Óvoda: 2016. június 20. napjától - 2016. július 29. napjáig.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Óvodavezető
2016. 02.29.

Sportcsarnok fűtéskorszerűsítése
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előterjesztést. A „Tornacsarnok épületgépészeti felújítása”
tárgyú projekttel kapcsolatban 2016. január 7-én három helyi vállalkozó, Hencz Ferenc, Rácz
András és Szabó Gyula számára küldtünk ki ajánlattételi felhívást, melyre határidőig -2016.
február 8. 16:00 óra-, egy érvényes ajánlat érkezett.
Szabó Gyula (SU-FA Profi Kft.) ajánlatában szereplő vállalási ár: bruttó 7.784.250 Ft.
A beérkezett ajánlatot Balla Sándor épületgépész tervező, az önkormányzat megbízottja, a
bontás napján megkapta véleményezésre.
Tekintettel arra, hogy az ajánlattételi felhívás alapján a szerződéskötés határideje 2016.
február 29. kérem a T. Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és döntést hozni
szíveskedjen.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze!
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2016. (02.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tornacsarnok
épületgépészeti felújítása” tárgyú fejlesztés kiviteli munkáival, a beérkezett
ajánlat alapján, a SU-FA Profi Kft-t bízza meg, azzal a kikötéssel, hogy a
szerződés aláírására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a szakértői
véleményezés alátámasztja a döntés helyességét.
A vállalási ár: 6.129.330 Ft+Áfa
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert
végrehajtására, a kivitelezői szerződés megköltésére.
Határidő:
Felelős:

a

határozat

2016. 06.30.
Sajtos Sándor polgármester

Fővárosi Vízművek Zrt. támogatásának felhasználására készített koncepció
elfogadása
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti 2016. évi támogatás felhasználásának tervét és elfogadásra
javasolja.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2016. (02.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 10
éves vízbázis-védelmi koncepciója alapján a 2016. évi támogatás
felhasználásának tervét elfogadja, melynek végrehajtására a Polgármestert
felkéri.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat megküldésére.
Határidő:
Felelős:

2016. 04.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

7. npr. Tájékoztatás az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattal kapcsolatosan
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: tavalyi évben változott az adatvédelmi törvény, ezért szükséges
volt a szabályzat elkészítése, melyet minden képviselő számára megküldtünk. Van-e észrevétel
a megküldött anyaggal kapcsolatosan?
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, Dr. Sajtos Sándor
polgármester a napirendet lezárta.
8. npr. Egyebek
Falugyűlés időpontjának elfogadása
Dr. Sajtos Sándor: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2./2016.(01.25.)
határozatával elfogadta 2016. évi ülés és munkatervét, melynek értelmében a 2016. évi
Falugyűlés időpontját február hónapban határozta meg.
Javaslom, hogy a Falugyűlés 2016. február 25-én 18,00 órakor kerüljön megtartásra.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2016. (02.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tahitótfalu Község
Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv. 54. §. valamint az SzMSz 47.§.
alapján az alábbiak szerint az éves munka- és üléstervben foglaltaknak
megfelelően február hónapban Falugyűlést tart.
A Falugyűlés időpontja: 2016. február 25. csütörtök 18.00 óra
Helyszíne: Népház, 2021 Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Témája: A 2016. év költségvetése és fejlesztések
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Falugyűlés időpontjáról
a helyben szokásos módon a lakosságot értesítse.
A határozat módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban
maradnak.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Pilisi-Dunakanyari Hírmondó támogatása
Gaál Sándorné: ismerteti az előzményeket, a Pilisi-Dunakanyari Hírmondó támogatására
hozott határozatot, és javasolja a +10.000 Ft-os támogatás megítélését az újság számára,
hiszen a támogatási keretben van rá forrás.
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte
a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné), 1
ellenszavazattal (Vaczó Zoltán), tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2016. (02.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szólabda Stúdióval
(székhely: 1053 Budapest, Kecskeméti u. 5.), a korábbi évekhez hasonlóan
együttműködési megállapodást ír alá.
A 2016. január 01. napjától, 2016. december 31. napjáig tartó időszakra eső
támogatási összeg 50.000,- Ft/hó (Ötvenezer forint/hó), azaz 600.000,- Ft/év
(Hatszázezer forint/év), és ezzel együtt a korábban meghozott 5/2016.
(01.25.) Kt. határozat hatályát veszti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására, az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.
Felelős:
Határidő:

Dr. Sajtos Sándor polgármester
Azonnal

Csörgő Mihály: tavaly tavasszal bíztunk meg egy tervezőt, hogy a Szabadság úton tervezze
meg az átereszt, ennyi idő alatt nem sikerült a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a kérelmet
elbírálni és az engedélyt meghozni.
Dr. Sajtos Sándor: egyes szociális jellegű kérelmek esetében zárt ülést rendelek el.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki a javaslat elfogadását támogatja, most kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2016. (02.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyes szociális ügyek
tárgyalására, tekintettel a személyiségi jogok védelmére, zárt ülést rendel el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Ezt követően a Képviselő-testület 20:40 órától zárt ülésen folytatta munkáját, majd Dr. Sajtos
Sándor polgármester 21:10 órakor az ülést bezárta.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző
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