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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 25-én 18:00
órakor a Népház nagytermében megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:
Képviselők:

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

Távol maradt képviselők:

-

Tanácskozási joggal:

Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
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Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket, és megkezdi a Falugyűlést.
2016. február 11-én Tahitótfalu Község Önkormányzata, elfogadta a 2016. év költségvetését.
Köszönjük azoknak, akik e rendezvényen megjelentek, és érdeklődnek településünk további
terveiről.
A Gazdasági Bizottság a többi Bizottsággal együttműködve készítette elő a Képviselő-testület
számára a 2016. évi költségvetést, mely nagyon feszített, nem hagy sok lehetőséget a
módosításra. Változott az adórendelet, folyamatosan végezzük az ingatlanok felmérését a
településen.
Beszámol a 2015. évi beruházásokról és fejlesztésekről (Sportcsarnok külső homlokzatának
festése, Hősök tere felújítása, Kossuth Lajos utca járda felújítása – pályázati pénzből, Coop
áruház felújítása, a Posta-Gyógyszertár mögötti parkoló kialakítása, útfelújítás, kitérő
megépítése, erdőgazdálkodás, haszonbérlet erdei utak átereszek felújítása, Boros Izabella
közvilágításának kiépítése).
A kistérségi csatorna pályázat decemberben befejeződött. Nehéz év áll mögöttünk, de
összességében több olyan helyen épült aszfaltút, ahol addig nem volt. A fenntartásra 5 évig
kötelezettségünk van, a garanciális javítások folyamatban vannak. Tervezzük a Málna és a
Napsugár utca közvilágításának fejlesztését is.
Megkezdődött a konyha-étterem építése melynek augusztus végéig be kell fejeződnie, annak
érdekében, hogy az óvodai csoportszobák kiépítésére kapott 24 M Ft pályázati támogatás
felhasználását meg tudjuk kezdeni. A támogatás elszámolását december 31-ig kell
elvégeznünk. A beruházás során a jelenlegi konyha épületében 2×20 fős csoportszoba, mosdó
öltöző és tálaló kerül elhelyezésre, a pályázat elszámolására 2016. december 31-ig van
lehetőségünk. A támogatás összege 22.000.000 Ft.
2016-ban kerül sor a Sportcsarnok fűtés korszerűsítésére új kondenzációs gázkazán
beépítésével. A vállalási ár 7.784.000 ft. Szintén tervezzük egy térfigyelő rendszer kiépítését 9
kamerával, amely a későbbiekben 62 darabra bővíthető, valamint rendszámfelismerő
rendszer is illeszthető lesz hozzá. A beruházás összköltsége 5.839.676 Ft. Ezzel
megszüntethető lesz az illegális szemétlerakás.
A Hősök terén tervezett gyalogátkelő-hely engedélyezési eljárása megtörtént, annak
kiépítését idei évben tervezzük csakúgy, mint a Boros Izabella út közvilágításának II. ütemét,
valamint a járda felújítását a Kossuth Lajos utcában.
A tavalyi évben beadott sikeres vis maior pályázatunk, a Házas-patak partfalában
bekövetkezett károk helyreállítására 45.000.000 Ft támogatást jelentett, az elszámolást 2016.
december 31-ig kell megtennünk.
Idei évben is biztosítunk a dolgozóinknak cafetériát, béremelésre is sor került, támogatjuk a
könyvtárat, a helyi civil szervezeteinket, továbbá folytatjuk az értékvédelmi pályázatot a régi
épületek karbantartására vonatkozóan. Központosítottuk a tisztítószerek vásárlását, így
nagyságrendileg 20%-os költségcsökkentésre tettünk szert.
A Duna parti strand kialakítására vonatkozó előkészítő munkák folyamatban vannak,
nemsokára kiírásra került egy pályázati felhívás a működtetésre.
Van esetleg kérdés?
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Szente József: nem sokan jöttek el a közmeghallgatásra az itteni lakosok közül, ez igazán
sajnálatos. A Tormaréten olcsó telkeket adhatna az önkormányzat a CSOK keretén belül? A
gáton belül eső ingatlanok, valamint a Tamási Áron utcában lévő telek parcellázásával is
lehetne segíteni az ingatlantulajdonosokat.
A kátyúzást nem megfelelő módon végzik, láttam hazafelé jövet Pócsmegyer felől. A Tahiban
lévő üzletházban nem működik a nyilvános WC.
Dr. Sajtos Sándor: Tormaréten közműkiépítést kellene végrehajtani, amire jelenleg nincs
lehetőségünk. A Tamási Áron utcai ingatlantulajdonosok feladata lenne, hogy összefogjanak,
megbeszéljék, és megosszák az ingatlanjaikat szakemberek segítségével.
A Pócsmegyerre vezető út a Magyar Közút tulajdona, a kátyúzást is ők végzik.
Az üzletházban működő illemhelyre vonatkozóan az ingatlan tulajdonosával felesszük a
kapcsolatot, és egyeztetünk a kérdésről.
Nagyházu Miklós: ez az üzletközpont most is úgy működik, hogy az üzletekben van egy kulcs,
ami elkérhető.
Sipos Mihály: az egészségház környékével kapcsolatban lenne egy-két észrevételem.
Életveszélyes átmenni a túloldalra és szükséges lenne a kátyúzás is az út mellett. A határban
járhatatlanok az utak, tudtommal azoknak az utaknak a karbantartása az Önkormányzat
feladata.
Dr. Sajtos Sándor: most jelenleg nem folynak mezőgazdasági munkák, a határban. Nem
terveztük a költségvetésben a külterületi utak javítását. Fontos, hogy ne vigyünk ki idegen
anyagokat tömöríteni az utat.
Az Ifjúság utcai orvosi rendelő kérdését valóban meg kell oldani, előbb-utóbb célul kell kitűzni
az orvosi alapellátás problémáit. Az úttest felgyűrődésével kapcsolatosan már egyeztettem a
Magyar Közút képviselőjével.
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Csörgő Mihály: remélem a határban lévő állapotok az új mezőőr alkalmazásával javulni fognak
és a kiszántások problémája megszűnik. Javasolni fogom, hogy a dűlőutakat méressük ki és a
tulajdonosok ennek megfelelően használják az ingatlanjaikat.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Sajtos Sándor megköszönte a jelenlévők
figyelmét, és a falugyűlést bezárta.

K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző
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