Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szám:
7/2016
Határozatok száma: 83/2016. (05.19.) - 97/2016. (05.19.)
Rendeletek száma:
6/2016. (V.20.)

JEGYZŐKÖNYV
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. május 19-én megtartott nyílt üléséről
Tárgyalt napirendi pontok:
1. Rendeletalkotás a közterületi térfigyelő rendszerről
Előterjesztő: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
2. Beszámoló a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
Előterjesztő: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
3. Dunakanyari Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
4. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
5. Döntés az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására”, valamint az
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázatokon
történő indulásról
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
6. Bizottságok tájékoztatója
Előterjesztő: Bizottsági elnökök
7. Tulajdoni ügyek
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
8. Egyebek
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 19-én 18:13
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
Dr. Pálvölgyi Tamás
Vaczó Zoltán

Távol maradt képviselők:

Karácsony Ádám
Schottner Jánosné

Tanácskozási joggal:

Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
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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
módosítását, kérdezte a képviselőket, aki a módosítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2016. (05.19.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban
meghirdetett napirendet az alábbiak szerint módosítja:
1. Döntés az Önkormányzat 2017. évi villamos és gázenergia vásárlásáról,
valamint megbízás villamos energia audit elvégzésére
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Szabados-Molnár István falugondnok
2. Döntés a Szentendrei szennyvíztisztító telep fejlesztéséről
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Szabados-Molnár István falugondnok
A Képviselő-testület felhatalmazza a
végrehajtására, a napirend módosítására.
Határidő:
Felelős:

Polgármestert

a

határozat

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Schottner Jánosné 18:15 órakor megérkezett az ülésre.
Dr. Sajtos Sándor polgármester a napirend előtt köszönti Árvavölgyi Bélát a Tahitótfalui
Református Gyülekezet lelkipásztorát.
Árvavölgyi Béla: beszámol az április 24-én megrendezett Egyházmegyei Kórustalálkozóról, és
megköszöni a Képviselő-testület segítségét, hogy támogatták a rendezvény méltó
lebonyolítását. A kórustalálkozóra készült könyvjelzőt szeretné ajándékul átadni a képviselők
számára.
1. npr. Döntés az Önkormányzat 2017. évi villamos és gázenergia vásárlásáról, valamint
megbízás villamos energia audit elvégzésére
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előterjesztést: Tahitótfalu Önkormányzatának éves villamos
energia igénye megközelíti, vagy az épülő konyha jelentős villamos energia igénye miatt meg
is haladhatja a közbeszerzési határt. A villamos energia ára többtényezős (átvitelirendszerirányítási díj, KÁT, elosztói forgalmi díj, elosztói veszteség díj, kiegyensúlyozási díj,
szénipari szerkezetátalakítási díj, stb.) és jelenleg eltérő információk állnak rendelkezésre arra
vonatkozóan, hogy a több tényező közül közbeszerzésnél melyeket kell figyelembe venni.
A TIGÁZ 2016. október 1-vel felmondta Önkormányzatunk gázenergia szerződését, így a
gázenergia vásárlására is új ajánlatokat kell kérni, majd szerződéseket kötni.
A villamos energia beszerzés mellett árajánlatot kértünk az intézményi energia audit
elvégzésére is, ami az elmúlt 2 évre visszamenően a számlák, szerződések ellenőrzésére;
túlfizetési, számlázási hibák felderítésére terjed ki.
Önkormányzatunk villamos és gázenergia beszerzéseinek lebonyolítására 3 árajánlatot
kértünk be (Menerko Optimális Energiamenedzsment Kft, OLC System Kft és Első Magyar
Energiaügynökség Kft.). Az Első Magyar Energiaügynökség Kft. időközben visszavonta
ajánlatát.
Kapott ajánlatok:
OLC System
Menerko Kft.
Energia audit
a szolgáltató által visszafizetett díj 85.000,- FT + ÁFA + a nettó
br. 50%-a
megtakarítás 25%-a
Villamos energia és a szolgáltatók versenyeztetése, közbeszerzési
tanácsadói
gáz beszerzés
vagy igény szerint a közbeszerzés feladatok ellátása: 250.000,teljeskörű
lebonyolítása:
a + ÁFA
bázisévhez
képest
elért
megtakarítás br. 50%-a
A két ajánlattevő eltérő árképzéssel dolgozik, ajánlatuk tartalma is eltérő, emiatt ajánlataik
nehezen összehasonlíthatók. A személyes és telefonos konzultációk során szerzett
tapasztalataim alapján az OLC System Kft. nagyobb szakmai kompetenciát mutatott fel,
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ajánlatuk tisztán sikerdíjas, a közbeszerzés során alkalmazott eljárásuk kedvezőbb lehet
Önkormányzatunknak. (Az OLC System Kft. egyszerre több ajánlatkérő energiaigényével lép a
piacra, így várhatóan lényegesen jobb árat tud biztosítani.)
A gáz energia megversenyeztetésével, annak jogszabályi feltételeinek teljesülése esetén (ezen
feltételek kiértékelése, elemzése is a megbízott feladata) szintén az OLC System Kft.-t kívánjuk
megbízni. Gáz esetében külön versenyeztethetők a gáz energia és a rendszerhasználati díjak.
A fent írtak miatt javaslom a 2017. évi villamos és gázenergia beszerzéssel, valamint a villamos
energia audittal az OLC System Kft.-t megbízni.
Szabados-Molnár István: az OLC System Kft. szerepel a határozati javaslatban, mert ez a cég
volt meggyőzőbb a tárgyalások folyamán.
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, 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
84/2016. (05.19.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az OLC System Kft.vel villamos és gázenergia audit elvégzésére, valamint a villamos és
gázenergia 2017. évi beszerzésére a mellékelt szerződés tervezetek szerinti
tartalommal megbízási szerződést köt.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2016. 06.01.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Karácsony Ádám megérkezett az ülésre 18:22 órakor.
2. npr. Döntés a Szentendrei szennyvíztisztító telep fejlesztéséről
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot, melyet elfogadásra
javasol.
A Szentendrei Szennyvíztisztító telep 54%-ban állami, 46%-ban önkormányzati tulajdonú, mely
részből Tahitótfalu Önkormányzatának 17,3% a vagyonrésze. Ennek a vagyonrésznek a
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jelenlegi nominális értéke nem ismert. A DMRV Zrt. a vagyonrész állami átadásának fejében
nem ajánlott fel ellentételezést. Álláspontom szerint a DMRV Zrt-től további információkat kell
bekérnünk a vagyonátadással kapcsolatban, a meglévő szerződésünket a Vizi közmű
törvénnyel össze kell hangolni, lehetőleg szakjogász igénybevétele segítségével. Nem javaslom
a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a vagyonrész állami tulajdonba adását.
Szabados-Molnár István falugondnok vett részt a tárgyaláson amennyiben bárkinek kérdése
van, szívesen válaszol. A találkozó előkészítésére felkérem Szabados - Molnár István
falugondnokot. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2016. (05.19.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyelőre nem
támogatja a Szentendrei szennyvíztisztító telep bizonyos műtárgyainak és
létesítményeinek állami tulajdonba adását. A körülmények tisztázása
érdekében egyeztetést kezdeményez a DMRV Zrt. illetékeseivel.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

3. npr. Rendeletalkotás a közterületi térfigyelő rendszerről
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: a térfigyelő rendszerről, a kamerák telepítéséről, megrendeléséről,
valamint a rendszer kialakításáról már több ízben beszéltünk az elmúlt időszakban. Az erre
vonatkozó jogszabályok információszabadság és egyéb adatvédelmi rendeletek, kötelezik a
Képviselő-testületet, hogy alakítsa ki a megfelelő rendeleti formát, és ennek mellékleteként
egy szabályzatot a rendszer használatára vonatkozóan. Az előterjesztésben részletesen leírtuk,
hogy meghatározásra kerülnek a kihelyezett kamerák darabszámai illetve azok helye. Ezt
feltétlenül szükséges rögzíteni, illetve azt is, hogy kik jogosultak az adatkezelésre, és kinek
lehet ezeket a felvételeket használatra átadni.
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Nagyházu Miklós: a szabályzat 1.2 pontjában szereplő önkormányzati rendészeti szerv
elnevezés mit takar? Van ilyen szervezetünk?
Dr. Sajtos Sándor: igen. Ebben a rendészeti szervben Kolek Zsolt is szerepel.
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Ő ugyan korábban közterület-felügyelői jogkörrel rendelkezett, de
ide tartozik a rendészeti igazgatás is, amelynek Polgármester Úr a vezetője.
Nagyházu Miklós: az adatkezelés időtartamának tekintetében, az 5 napos rögzítési idő nem
kevés?
Dr. Sajtos Sándor: ezt is jogszabály határozza meg. Amennyiben olyan esemény történik,
amely rögzítése szükséges akkor az megtörténik, és meghatározott ideig őrzik a felvételt.
Nagyházu Miklós: az ellenőrzésre eddig csak a jogi előadó volt jogosult.
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: ezt is jogszabályok rögzítik, jegyzőként ehhez jogom van, de az
adatvédelmi felelős Újlaki Anikó jogi előadó. Ahhoz, hogy felhasználhatóak legyenek a
felvételek a rendelet megalkotására szükség van.
Nagyházu Miklós: az üzemeltetési ellenőrzés és mobilinternetes elérés, Kolek Zsoltnál
működik majd?
Dr. Sajtos Sándor: igen.
Nagyházu Miklós: ez az eszköz többnyire a körzeti megbízottnál lesz?
Dr. Sajtos Sándor: tárgyaltunk erről a Rendőrkapitánysággal, ez szigorú kötött szabályok
szerint történhet csak, az eszközön telepített programok működésére is nyilatkozatokat kell
produkálni. Ez a rendszer azt a célt szolgálja, hogy az őrsön szolgálatban lévő bármelyik
személy figyelni, és jelezni tudjon az Önkormányzat számára.
Nagyházu Miklós: köszönöm a válaszokat és a munkát, amivel ez a rendszer működtethetővé
vált.
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki a rendelet-tervezet elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.
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TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2016. (V.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ RENDSZERRŐL

4. npr. Beszámoló a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: kiegészíti az írásban megküldött előterjesztést. Mellékeltem a
Közös Önkormányzati Hivatal működéséről szóló megállapodást. Tahitótfalu és Kisoroszi
település együttesen már majdnem 7000 fős állandó lakossággal rendelkezik, ráadásul a
tavasztól őszig tartó időszakban hozzáadódik a nyaralók igen nagy száma is. A nagy
lélekszámot nézve megállapíthatjuk, hogy derék munkát végeznek a munkatársak, és a
Képviselő-testület is. Az ügyfélfogadás szinkronban van a társhatóságokkal, az önkormányzati
szociális ellátási rendszer változásai kapcsán fellépő problémák országos jelentőségűek voltak,
a bizottsági elnökök és a referensek között az együttműködés jó. Én magam és a kollégák is
köszönjük a Képviselő-testület támogató együttműködését.
Nagyházu Miklós: köszönjük az elmúlt évben végzett munkát. A hozomány súlyos és nagy
teher lehetett. A tavaly alkotott illetve módosított rendeletek száma tükrözi azt, hogy milyen
elmaradása volt a hivatalnak.
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
86/2016. (05.19.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
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5. npr. Dunakanyari Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint a
Dunakanyari Önkormányzati Társulással folytatott tárgyalások eredményeivel összecsengő
határozati javaslatot, a DÖT tárulási megállapodásának módosítására vonatkozóan, és
javasolja azt elfogadásra. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2016. (05.19.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a DUNAKANYAR
Tűzvédelemre és Kihelyezett Mentőszolgálati Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati
Társulás (2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.) 2011. július hó 21. napján kelt Társulási
megállapodásának módosításához hozzájárul.
A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
2013. január 1. napjától hatályos 41. § (4) bekezdése alapján a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások körében az önkormányzati feladataikat a
DUNAKANYAR Többcélú Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulásra ruházzák,
melynek alapján szükségessé vált a Társulási megállapodás módosítása:

A Társulási megállapodás 2.1. pontja – a Társulás neve – törlésre kerül és helyébe lép:
2.1.

A

Társulás

neve:

Dunakanyar Többcélú
Önkormányzati Társulás

Feladatok

Ellátására

Létrejött

A Társulási megállapodás
- 4.4. pontja az alábbiak szerint változik és
- kiegészül a 4.5. ponttal:
4.4. A társulás gondoskodik a Szt. 64.§ (4) bekezdésében és a 86. §-ában, valamint a
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.) 39-40. §-ban, valamint 94. §-ában meghatározott kötelező önkormányzati szociális
alapszolgáltatási feladatokról (családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás).
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Gondoskodik továbbá a Dunakanyar Család- és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartásával
kapcsolatos feladatokról.
4.5. A Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenységek
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási
tevékenysége
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

A jogi személy államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
A Társulási megállapodás kiegészül a következő fejezettel:
VI. A TÁRSULÁS VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások, valamint a
családsegítés körében
Amennyiben az állami normatív támogatások nem fedezik a törvényben előírt feladatellátás
költségeit, ebbe beleértve a munkaszervezeti feladatok ellátásának költségeit is, az
intézmény feladatainak folyamatos ellátása érdekében külön támogatást nyújtanak a társult
tagönkormányzatok, mely támogatást a társult tagönkormányzatok mindenkori
lakosságszámuk arányában viselik.
A Társuláshoz tartozó tagönkormányzatok lakosságszáma 2015. január 1-jén (Forrás: KSH):
Dunabogdány
Kisoroszi
Leányfalu
Pócsmegyer
Szigetmonostor
Tahitótfalu
Visegrád
Összesen:

3052
951
3544
2021
2292
5486
1832
19178

A támogatás nem teljesítése esetére a társulás tagjai a társulás részére a jelen társulási
megállapodás aláírását követő 30 napon belül pénzforgalmi szolgáltatójuknak beszedési
megbízás teljesítésére vonatkozó, írásbeli hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot adnak át,
amely alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a társult tagönkormányzat
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pénzforgalmi szolgáltatójához. A társulás szolgáltatásait valamennyi társult tag azonos
feltételekkel veheti igénybe.
A társulás vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a társulási tanács
gyakorolja.
A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulás vagyonát a
társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta.
Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását
legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné
a társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot - a társulással kötött szerződés
alapján - használati díj illeti meg.
A Társulási megállapodásba felvételre kerül az alábbi fejezett:
VI/A. A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYE
A társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot
(továbbiakban: szolgálat) tart fenn, amely önálló szakmai egység.
A szolgálat székhelye: 2017 Pócsmegyer, Táncsics Mihály u. 2.
A szolgálat telephelye:
A szolgálat nyitva álló egyéb helyiségei:
2023 Dunabogdány, Kossuth L. út 76.
2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 124/a.
2021 Tahitótfalu, Szabadság út 1/a.
2024 Kisoroszi, Hősök tere 1.
2017 Pócsmegyer, Hunyadi u.6.
2015 Szigetmonostor, Árpád u.15.
2015 Szigetmonostor, Fő u.26.
2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.
A szolgálatnak otthont adó, Pócsmegyer Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló,
Pócsmegyer belterület 17 helyrajzi számú, természetben 2017. Pócsmegyer, Táncsics Mihály
u. 2. szám alatt található, 631 m2 alapterületű, kivett lakóház és udvar ingatlan-nyilvántartási
besorolású ingatlan használatára a társulás a tulajdonossal bérleti szerződést köt.
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Az Önkormányzatok a feladatok zavartalan ellátása érdekében a feladatellátás időtartamára
legalább egy helyiséget – ingyenesen – a szolgálat használatába adnak és erre az időszakra
szükség szerint telefon, számítógép, fax, nyomtató használatot biztosítanak.
A társulás tanácsa az intézményvezetővel szemben az alábbi munkáltatói jogokat gyakorolja:
a kinevezés, vezetői megbízás, bérezés, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés
kiszabása. Az egyéb munkáltatói jogokat a társulási tanács elnöke gyakorolja.
A társult települések a kötelező közfeladat ellátás céljára kijelölt helyiségeket a társulás
ingyenes használatába adják.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ellátási/működési területe:
Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Tahitótfalu,
Visegrád.
A szolgálat éves költségvetéssel rendelkezik. Az intézmény költségvetését a társulás tanácsa
határozattal hagyja jóvá.
A szolgálat okiratát a társulási tanács fogadja el.
A költségvetésen belül a szolgálat
kötelezettségvállalási joggal rendelkezik.
Határidő:
Felelős:

vezetője

bérgazdálkodási,

utalványozási

és

azonnal
Polgármester

6. npr. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: a határozatok végrehajtásról szóló tájékoztatást megküldtük.
Dr. Sajtos Sándor: beszámol az elmúlt időszak eseményeiről (DÖT ülés, Szigeti majális, Bakonyi
Vágta, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási Tanácsának ülése). Eper árusítására
17 kérelmezőnek adtunk ki engedélyt, amit ellenőrizni is fogunk az elkövetkezendő
időszakban.
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7. npr. Döntés az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására”, valamint az
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt
pályázatokon történő indulásról
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előterjesztést.
A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével
egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 7. pont szerinti
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására
A rendelkezésre álló pályázati keretösszeg 1 000 millió Ft. Benyújtási határidő: 2016. június
29-e 16:00 óra
A pályázat célja:
Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású és működtetésű
óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és
kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (a továbbiakban együttesen: konyha) létrehozása vagy
bővítése, fejlesztése érdekében.
Pályázati alcélok:
Önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztése
a) az önkormányzat által működtetett saját konyha kapacitásbővítésével,
b) új konyha létesítésével,
c) az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával,
fejlesztésével, akadálymentesítésével,
d) az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítésével,
felújításával, akadálymentesítésével, új étkező, étterem kialakításával.
A pályázati alcélok esetében a beruházási összköltség 50%-áig eszközbeszerzésre is
igényelhető támogatás.
A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra
jutó adóerő képességétől. Tahitótfalu esetében b) valamint d) 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 40 millió forint, az önerő mértéke 5%.
A pályázat benyújtásához az önerő biztosításáról képviselő testületi határozatot szükséges
csatolni.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2016. (05.19.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja A nemzetgazdasági
miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –
pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 7. pont szerinti
„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására”
című pályázaton való részvételt, melynek célja a Szabadság u. - Bajcsy Zs. u. sarok 2510 hrsz
alatti új 200 férőhelyes és 600 adagos konyha-étkező megépítéséhez szükséges forrás
biztosítása.
A pályázati támogatás maximális mértéke 40 millió Ft, melyből az önkormányzat 37 millió
forint támogatási igényt nyújt be, saját forrásként 190 millió forint önerőt biztosít a
költségvetés K62 sora (egyéb építmény létesítése) terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2016. május 18.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előterjesztést.
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. A rendelkezésre álló
pályázati keretösszeg 2 000 millió Ft. Beadási határidő: 2016. június 02. 16:00 óra.
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
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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%.
Tahitótfalu önkormányzata ütemezetten valósítja meg önkormányzati fenntartású
épületeinek fenntartásiköltség csökkentését. A tervek szerint Almásy László utcai óvoda, a
Népház, valamint a Sportcsarnok más pályázati forrás igénybevételével (KEHOP 5.2.9) valósul
meg, melynek előkészítése a június 29-i első beadási határidőig elkészül.
A pályázat benyújtásához az önerő biztosításáról képviselő testületi határozatot szükséges
csatolni, melyről a testület a későbbiekben, a tervezői költségbecslés ismeretében – mely a
pontos forrásigény összegét határozza meg – dönt.
Nagyházu Miklós: a múltkor döntöttünk egy előkészítő munkáról, ami egy elég tetemes összeg
volt. Ez mennyire befolyásolja annak a megvalósítását?
Dr. Sajtos Sándor: nem befolyásolja. Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve
kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
89/2016. (05.19.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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 pályázati támogatás maximális mértéke 30 millió Ft, melyből az önkormányzat saját
forrásként 5% önerőt biztosít a költségvetés K71sora (ingatlanok felújítása) terhére.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2016. május 18.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a Pro régió kft. ajánlatát, valamint az előkészített határozati
javaslatot, és javasolja annak támogatását. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve
kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
90/2016. (05.19.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 89/2016. (05.19.)
határozatával jóváhagyta az
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra”
kiírt pályázaton történő indulást.
A pályázat elkészítésével, a szükséges dokumentumok összeállításával
(műszaki tervek, költségbecslés kivételével) valamint az ebr42
önkormányzati információs rendszeren keresztül történő benyújtásával a
beérkezett ajánlat alapján a Pro Régió Nonprofit Közhasznú Zrt-t (1146
Budapest, Hermina út 17.) bízza meg.
A vállalási ár bruttó 304.800 Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza a
végrehajtására, a szerződés aláírásával.
Határidő:
Felelős:

Polgármestert

a

határozat

2016.05.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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8. npr. Bizottságok tájékoztatója
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Nagyházu Miklós: 9 pályázat érkezett a meghirdetett helyi értékvédelmi pályázatunkra, a
bizottság által elfogadott és érvényesnek nyilvánított pályázatok szerződését Körmendi Judit
előkészíti, és azt követően dönt majd a Képviselő-testület.
A Gát utcától a Zrínyi utca felé haladó „árok” minősítésű 2015 hrsz-ú önkormányzati terület
mentén elhelyezkedő ingatlanoknak nincs közterület kapcsolata. Folyamatban van egy
telekalakítás az érintett területen, melyhez szükséges az „árok” minősítésű területet „közút”
minősítésű közterületté változtatni. Az ehhez kapcsolódó költségeket a tulajdonos viseli.
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
91/2016. (05.19.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a
2015 hrsz-ú „árok” minősítésű önkormányzati terület kerüljön
kiszabályozásra, a HÉSZ szerint „közút” minősítésű önkormányzati területté,
azzal a kitétellel, hogy vízelvezetéssel egybekötött útépítésre akkor kerülhet
sor, ha már minden kapcsolódó ingatlantulajdonos leadja a HÉSZ szerint a
megfelelő útszélességhez szükséges területet.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2016. 06.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Nagyházu Miklós: a Bizottság javasolja, hogy a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázat 2016. évben
kerüljön kiírásra, és 3 díj kiadásra. A jutalmazás a szokott módon történne oklevél és 10.000
Ft pénzjutalom átadásával. A pályázatok leadási határideje augusztus 31. A Bizottság
egyetértett a javaslattal.
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Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
92/2016. (05.19.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tahitótfalu Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évben meghirdeti a „Tiszta udvar,
rendes ház” pályázatot a helyi ingatlantulajdonosok részére, melynek során
három díj kerül kiadásra.
A pályázatok leadási határideje:

2016. augusztus 31.

A Képviselő-testület az oklevél, valamint a pénzjutalom (10.000 Ft) költségeit
a tartalék keret terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2015.08.31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Nagyházu Miklós: Tótfalu településrészen a Gát utcánál és a pihenőparkban lévő játszóterek
felújításra szorulnak, a posta mögötti kis játszótér viszonylag rendben van. Elsősorban a Gát
utcaira kell figyelmet fordítanunk, mert a pihenőparkban először térfigyelő rendszert kell
kialakítanunk, amire a rongálások miatt van szükség. A játszótér felújítása ezután következhet.
A bizottság a javaslattal egyhangúlag egyetértett.
Dr. Sajtos Sándor: a Virágos Magyarország pályázat kapcsolattartója Gaál Sándorné képviselő.
A saját ingatlanunk előtt lévő közterület fűnyírása és rendben tartása kötelező feladat, kis időt
vesz igénybe és sokat számítana a településkép szempontjából.
Nagyházu Miklós: ez nagyon összecseng a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázattal. Nem csak a
belső kert szépsége a cél, hanem a külső terület rendben tartása is. A tavalyi nyertes Szegedi
Tibor pont ezért kapott díjat, a Bercsényi utcában tartott közterület rendben tartásáért.
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Schottner Jánosné: a szabadidő parkot nagyobb gyermekek látogatják, talán a nagyobb
gyerekeknek kellene berendeznünk. Görkorcsolyáznak és BMX-eznek.
Nagyházu Miklós: korábban gondoltam arra, hogy egy olyan edzői játszóteret kellene
kialakítani, amit Szentendrén építettek, ott rendszeresen láthatjuk, hogy a tizenévesek
használják a gépeket és nem tudnak benne kárt tenni.
Csörgő Mihály: a Szentendrei úton nem is várható el a tulajdonosoktól, hogy nyírják az
ingatlanjaik előtti területen a füvet, mert ott nem 0,5 m a rendben tartandó rész.
Kulturális Bizottság
Kubanek István: május végén, június elején sok program lesz a településen. Eperfesztivál és
Tóthfalu falunapja egy időben lesz, így Gaál Sándorné, Csörgő Mihály és Karácsony Ádám,
képviselőkkel utazunk testvértelepülésünkre.
Ezt követően a Képviselő-testület 19,50 órától 20,08 óráig szünetet tartott.
9. npr. Tulajdoni ügyek
Vis maior pályázat
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket, (összeg elírása az előterjesztésben 7.119.620 Ft
helyett 7199.620 Ft) és javasolja a módosított határozati javaslat elfogadását. Mivel a témával
kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a
módosítás elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2016. (05.19.)
HATÁROZATA
A 2016 tavaszától bekövetkezett jelentős mennyiségű csapadékot hozó időjárás
bekövetkeztével a Villám patak nevű vízfolyás Tompa Mihály utcai szakasza (111 hrsz) mintegy
100 méter hosszan a mederfenék kavicsos szerkezete megrongálódott. A lefolyási viszonyok
miatt, az előzetes kárbecslés a hegyekből március 01-08 között lezúduló csapadékvíz
levonulása után kezdődhetett meg. A felázás hatására a Tompa Mihály utcai áteresz szintén
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megrongálódott, felületén nagyméretű repedés keletkezett, amely a közúti közlekedés
biztonságát is befolyásolja.
Az önkormányzat a helyreállítási költségek mérséklésének céljából indul a Kormány által a
helyi önkormányzatok vis maior eseményeinek támogatására kiírt pályázaton – a 9/2011.
(II.15.) Korm. rendelet szerint.
A keletkezett károk felszámolásának költségeit az Önkormányzat vis maior pályázat
segítségével kívánja kiegyenlíteni, maximális támogatási intenzitás igénybevételével 10 %-os
önrész biztosítása mellett.
A támogatás 90%-os mértékének indokoltságát, a 9/2011 (II.15) Korm. rendelet 5§ (2) bek. c)
pontja támasztja alá, mely szerint az önkormányzat teljesítőképességét a felmerült károk
helyreállítása jelentősen meghaladja, tekintettel arra, hogy a vis maior esemény, rövid
időszakon belül többször ismétlődő időjárási szélsőség következményeként alakult ki.
Helyreállítási helyszín: Tahitótfalu, Villám patak – Tompa Mihály utca (111 hrsz)
A helyreállítás forrásösszetétele (SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY ALAPJÁN)
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)

2016. év

%

711 962 Ft

Biztosító kártérítése

0 Ft

Egyéb forrás

0 Ft

10 %

Vis maior támogatási igény

6 407 658 Ft

90 %

Források összesen

7 119 620 Ft

100 %

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége br.7 119 620,- Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.
A Képviselő-testületi nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a
tulajdonát képezi.







A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban (a Villám patak Tompa Mihály utcai
szakaszánál a mederfenék kavicsos szerkezete valamint a Tompa Mihály utcai átereszben
bekövetkezett károk) az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.
Tahitótfalu Község Önkormányzata vállalja a károsodott ingatlannak a
költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő
helyreállítását.
Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.
A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016(II.12) rendeletben az általános tartalék terhére biztosítja az alábbiak szerint:
Helyreállítás: Adatlap szerint
Önerő: a helyreállítási költségek 10 %-a: (711 962,- Ft)
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A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a helyi önkormányzatok vis maior
feladatainak támogatására c. pályázat aláírására, beadására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Bodor és Fiai 2003. Kft.
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a határozati javaslatot és javasolja annak elfogadását. Mivel a
témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a
módosítás elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
94/2016. (05.19.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tahitótfalu Község
Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi és támogatja a Bodor
és Fiai 2003. Kft azon felkérését, hogy a közforgalmú, közútpótló folyami
révek, kompok és azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak
fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatására a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázaton - (a pályázat kódja:
LVF/2571/2016-NFM – az Önkormányzattal együttműködve részt vegyen.
A tervezett beruházás összege: 24.453.032.- Ft
Az igényelt támogatás összege (70%): 17.117.123.- Ft
Az Önkormányzat a pályázathoz 7.335.909.- Ft önerőt (saját forrást) biztosít,
melynek fedezetét a komp üzemeltetője, a Bodor és Fiai Kft. bocsát az
Önkormányzat rendelkezésére.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Református Gyülekezet kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelmet és elfogadásra javasolja (nyári gyermektábor
megrendezéséhez az önkormányzati tulajdonban lévő Ifjúsági tábor térítésmentes
használata). Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
95/2016. (05.19.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui
Református Egyházközség nyári gyermektáborának megrendezéséhez
(2016. június 21-25.) az önkormányzat tulajdonában lévő „Ifjúsági Tábor”
ingatlant térítésmentesen biztosítja.
A Képviselő-testület a napközis tábor idején, kedvezményes áron, a tavalyi
feltételeknek megfelelően meleg ételt biztosít a táborozók részére, az
önkormányzati konyha bevonásával.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2016. 06.21.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Négy Muskétás Sportegyesület kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előterjesztést.
A Négy Muskétás SE kérelmét az április 27-i ülésen a Képviselő-testület elutasította. Sikerült
egyeztetnem azóta az Egyesület képviselőivel így megállapítást nyert, hogy évek óta tartanak
oktatást a Népházban az itt lakó gyermekeknek és az elmúlt időszakban több önkormányzati
rendezvény műsorát is színesítették. A 8-16 óráig tartó tábor alatt a gyermekek étkezését is
megoldják illetve kézműves foglalkozásokat, programokat szerveznek számukra.
Javaslom ennek fényében, hogy a 78/2016. (04.27.) Képviselő-testületi határozatot vonjuk
vissza, és a Népház bérleti díját 50.000 Ft/hét összegben határozzuk meg.
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Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2016. (05.19.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Négy Muskétás SE
nyári táboroztatásra vonatkozó 78/2016.(04.27.) határozatát visszavonja, és
a Népház bérleti díját 50.000 Ft/hét összegben határozza meg.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2016. 05.31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás
kérelme
Dr. Sajtos Sándor: a Társulási Megállapodás módosítására a jogszabályi változások miatt van
szükség, ezért javaslom annak elfogadását.
Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
97/2016. (05.19.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a
Dunakanyari Család-, és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
Társulási megállapodásának módosítását a határozat melléklete szerinti
tartalommal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert
végrehajtására, Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

a

határozat

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az
ülést 20:35 órakor bezárta.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző
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