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Tahitótfalu Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

Szám:  20/2016. 

Határozatok száma: 262/2016. (12.01.) 

Rendeletek száma:  

JEGYZŐKÖNYV 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. december 1-jén megtartott közmeghallgatásáról 

Tárgyalt napirendi pontok:  

1. A 2016. év gazdálkodásának értékelése és a 2017. év gazdasági programja 

Előterjesztő:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. december 1-jén 

18:00 órakor, a Népházban megtartott közmeghallgatásáról.  

Jelen vannak:  

Képviselők: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Gaál Sándorné 

 Karácsony Ádám 

 Kubanek István  

 Vaczó Zoltán  

Távol maradt képviselők:  Csörgő Mihály alpolgármester 

 Nagyházu Miklós  

 Dr. Pálvölgyi Tamás 

  Schottner Jánosné 

 

Tanácskozási joggal:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 

  



3 

Dr. Sajtos Sándor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 

fővel jelen van, határozatképes, a közmeghallgatást megnyitotta.  

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, Kará-

csony Ádám, Kubanek István, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirend 

módosítását elfogadta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

262/2016. (12.01.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban meg-

hirdetett napirendet elfogadta.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtá-

sára, a napirend módosítására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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1. A 2016. év gazdálkodásának értékelése és a 2017. év gazdasági programja 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az önkormányzat pénzforgalmi adatait, 2016. október 31-ig be-

zárólag. Elmondta, hogy az előirányzatok 97%-ban, a kiadások 79%-ban teljesültek, a gazdál-

kodás 2016. évben stabilnak mondható. Felhívta a figyelmet a szociális támogatások rovatra, 

melynek előirányzata 31 M Ft volt, azonban a teljesítés csak 9 M Ft.  

Beszámolt a 2017. évben várható állami normatívák összegéről, melyet befolyásol az iskola 

átadás-átvétele (2017. évtől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működteti). Kilátásba 

helyezte, hogy jövőre a szociális támogatások összege 17 M Ft-tal csökkenhet.  

Jelenleg 5 vis maior pályázat van folyamatban a településen alapvetően Tahi településrészen 

a Mátyás király utca partfal rekonstrukciója, valamint a Villám-patak, illetve a Házas patak me-

derrendezése.  

2016. év egyik fő beruházása volt a konyha étkező épület megépítése, amely szeptemberben 

került átadásra, az épületben a garanciális javítások jelenleg is folyamatban vannak.  

2017-ben tervezik az Ifjúsági tábor felújítását, a régi konyhából megmaradt eszközöket már 

áthelyezték a tábor központi épületébe, használatra készen.  

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be épületenergetikai fejlesztésre (KEHOP 5.2.9), az igé-

nyelt támogatás 189 M Ft, a beruházás a Népházat, a Tornacsarnokot, valamint az Almásy 

László utcai óvodát érintené.  

Felújításra került idén a Sportszár öltöző és büfé a Dunakanyar Sportegyesülettel kötött szer-

ződés alapján, TAO támogatásból. 

Elbírálás alatt van a szabadtéri felnőtt játszótér kialakítására beadott pályázat, amit két hely-

színen terveznek megvalósítani, Tahiban a kemping melletti területen, illetve Tótfalun a sza-

badidő park melletti részen.  

Sikeres pályázat útján került felújításra a Kossuth utcai járdaburkolat teljes hosszában, vala-

mint elkészült a Béke úti gyalogátkelőhely is.  

Szintén pályázati úton került bővítésre az Almásy László utcai óvoda. 

Az orvosi rendelő felújítására beadott pályázat is sikeres volt, az elnyert támogatás 24 M Ft, 

az önkormányzat által vállalt önrész 5,4 M Ft, a kivitelezési határidő pedig 2017. december 31. 

Az önkormányzat 2017. évben tervezi Tahi település részen a Duna part ligetesítését, csónak-

ház és kikötő, valamint egy egészségház megépítését. Szintén a tervek között szerepel a Málna 

utca közvilágítás fejlesztése.  

Ezt összegezve tehát 2016. évben az önkormányzat által kezelt projektek és beruházások 

száma 19. a fejlesztések összértéke 650.783.676 Ft.  

Megkötötte önkormányzatunk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a Pollack Mihály 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átadás átvételi megállapodását, a vagyonkeze-

lési illetve épületkarbantartási szerződését, a Tahitótfalui 1769/3 hrsz-ú ingatlan vonatkozá-

sában. Aláírásra került a használati szerződés a sportcsarnok, illetve a népház tekintetében, 

valamint az ebédlőként és községi-, iskolai könyvtárként funkcionáló ingatlan vonatkozásában.  

Ismertette a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal felépítését, az önkormányzati dolgozók 

számát.  

Kérdezte a megjelenteket van-e kérdés, hozzászólás az elhangzottakhoz.  
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Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a megjelentek részéről, megköszönte a részvételt és a köz-

meghallgatást 19:21 órakor bezárta.  

K.m.f. 

Dr. Sajtos Sándor Eőryné Dr. Mezei Orsolya 

polgármester jegyző 

 

 

 


