Tahitótfalu Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: 16/2008.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. augusztus
21.-én (csütörtök) 18,00 órakor tartott üléséről.
Helye: Községháza Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Hiányzók: Budai Mihály, Wágner Péter Antal, Törökné Kelemen Ildikó, Szabó Judit,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket. Megállapítja a Képviselő-testület
határozatképességét (14 főből 8 fő jelen). Javaslatot tesz a napirendre, és felkéri
Nagyházú Miklós és Gaál Sándorné képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal a módosított napirendet és a jegyzőkönyv
hitelesítőket elfogadta.
NAPIREND:
1./

Tájékoztató az Általános Iskola működéséről
Ea.: Gillich Péterné igazgató

2./

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Ea.: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

3./

Bizottságok tájékoztatója
Ea.: Bizottsági elnökök

4./

Tájékoztató Tahitótfalu Község Önkormányzatának 2008. évi
költségvetése I. félévi teljesítéséről
Előadó: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester
Gaál Sándorné Pénzügyi Bizottság elnöke

5./

Tahitótfalu Község Önkormányzata 2008. évi költségvetés előirányzat
módosítása.
Ea.: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester
Gaál Sándorné Pénzügyi Bizottság elnöke

6./

Tulajdoni ügyek
Ea.: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

7./

Hulladékkezelési díj rendelet felülvizsgálata
Ea.: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester
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8./

Egyebek

1./ Tájékoztató az Általános Iskola működéséről
Gillich Péterné: ismerteti a beszámolót.
Dr. Sajtos Sándor: megköszöni a tájékoztatást, és kéri a Képviselő-testületet
fogadja el a beszámoló tartalmát.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta döntését.
132/2008. (08. 21.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános
Iskola beszámolóját elfogadja az előző tanév teljesítéséről ill. az új
2008/2009 tanév előkészítéséről.
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a határozat
kiadására.
Határidő:
Felelős:

2008.09.31.
Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

2./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a Vasárnapi Vásárnap, illetve az augusztus 20.-i
ünnepségen történteket, megköszöni Magyar Zoltánnak, hogy térítésmentesen
helyet biztosított a vásár lebonyolítására, majd beszámol a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról (óvodavezető megbízása, Rózsa utcai árok rendezése,
Bajcsy-Zsilinszky utcai járda építése). Ezt követően felkéri Tóth János jegyzőt, hogy
tájékoztassa a Képviselő-testület tagjait a Nyárbúcsúztató előkészítéséről.
Szabó Judit 18,50 órakor megérkezett.
Tóth János: ismerteti a Nyárbúcsúztató összeállított programjait, valamint a várható
költségeket, és elmondja, hogy a rendezvény nem valósítható meg az Eperfesztivál
bevételeiből. Tájékoztatást ad az okokról (idő rövidsége, sátor bérlete, támogató
kérése egy nívósabb program előkészítésére). Ezt követően felkéri Magyar Zoltánt,
ismertesse a pincei programokat.
Magyar Zoltán: tájékoztatja a testületet a tervezett pincei programokról (Dr. Pók
Tamás borász, Albert Flórián aranylabdás labdarugó, Szuper Levente jégkorong
kapus, Bánki Erik az Országgyűlés Sport és Turisztikai Bizottságának elnöke). Saját
költségen biztosít harmonikást, aki a pincénél és a sátornál is rendelkezésre áll,
illetve egy cigányzenekart a jó hangulat megteremtéséhez.

3

Tóth János: a felmerült költségek miatt bruttó 800 eFt önkormányzati támogatást kér
a Képviselő-testülettől, amit kiegészítenek a helyi vállalkozók által felajánlott
összeggel (kb. 200 eFt).
Dr. Sajtos Sándor: a kulturális keretből tudnánk finanszírozni?
Gaál Sándorné: 1,8 mFt áll rendelkezésünkre, a következő 6 hónapban tartandó
ünnepek, rendezvények megrendezésére.
Dr. Magyar Gábor: javasolja, a vasárnapi fellépő helyett egy másik zenekar,
koncertjét.
Karácsony Ádám: nem ilyen erős programra gondoltunk július elején, és nem
terveztünk erre költséget. Talán másra kellene felhasználni ezt a pénzt.
Szabó Judit: az Eperfesztivál pénzügyi elszámolását nem fogadta még el a
Képviselő-testület, és nem tartom szerencsésnek, augusztusban tartani a szüreti
felvonulást.
Tóth János: sok rendezvényt terveztünk be, és nem várható el sem a képviselőktől,
sem a hivatal fizikai állományától, hogy minden hétvégéjüket rendezvényeken
töltsék. Ezért javasoltam, hogy a két rendezvényt egyszerre tartsuk.
Csörgő Mihály: a sátor felállítását jó ötletnek tartom, a költségét vállalhatná az
Önkormányzat (4-500 eFt).
Gaál Sándorné: Nyárbúcsúztatóra nem terveztünk költséget, az Eperfesztivál
bevételéből terveztük a megrendezését. A Pénzügyi Bizottság javaslata 400 eFt
támogatás.
Magyar Zoltán: ezekkel a rendezvényekkel lehetne egy kicsit összetartóbbá tenni a
települést. Nem értem miért nem tud nagyvonalúbb lenni az Önkormányzat.
Karácsony Ádám: miért nem tájékoztatott időben a főszponzor a lehetséges
költségekről?
Dr. Magyar Gábor: 600 eFt támogatást javasol a két rendezvény támogatására.
Dr. Sajtos Sándor: kéri a Képviselő-testület tagjait, aki az ismertetett programokat
és a bruttó 1 mFt összegű támogatást el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a javaslatot 1 igen szavazattal nem támogatta.
Dr. Sajtos Sándor: kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a Nyárbúcsúztató
rendezvény 500 eFt-os támogatását el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze
(Csörgő Mihály javaslata).
A Képviselő-testület a javaslatot 2 igen szavazattal nem támogatta.
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Dr. Sajtos Sándor: kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a Nyárbúcsúztató
rendezvény 400 eFt-os támogatását el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze
(Pénzügyi Bizottság javaslata).
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal nem támogatta.
Dr. Sajtos Sándor: kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a két rendezvény 600 eFt-os
támogatását el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze (Dr. Magyar Gábor javaslata)
A Képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal nem támogatta.
Tóth János: így nem valósítható meg a rendezvény!
Nagyházú Miklós: javasolja, hogy a szünet után tárgyalják újra a támogatás
kérdését.
Ezt követően a Képviselő-testület 19,45-20,00 óráig szünetet tartott.
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Stiglmayer Gábor urat, az Aquavity rendezvény
szervezőjét, tájékoztassa a Képviselő-testület tagjait a rendezvényről.
Stiglmayer Gábor: tájékoztatja a testületet a Dunakanyari Nyári játékok (2008-2009)
illetve az Aquavity rendezvény (2008.09.13.) szervezéséről, és segítséget kér a
lebonyolításhoz és előkészítéshez.
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta döntését.
133/2008. (08. 21.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kistérségi
Aquavity rendezvényt támogatja, és annak lebonyolításához és
előkészítéséhez segítséget nyújt.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felkéri

az

alpolgármestert

a

határozat

2008.09.13.
Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Tóth János 20,20 órakor elhagyta a helyiséget.
Dr. Sajtos Sándor: a Sportcsarnok szigetelésére várjuk a harmadik árajánlatot a
már beérkezett két ajánlat mellé. A forgalomlassítók építésére kiírt pályázatot
érvénytelenné nyilvánították, de sürgősségi eljárással újabb pályázatot írnak ki, így
ebben az évben ez a beruházás remélhetőleg elkészül. A településen az utak
kátyúzása a keretösszegnek megfelelően befejeződött. A Tamási Áron utcában egy
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akna kiemelkedése miatt az út szinte járhatatlan. Ismerteti a Berner Trans Kft.
árajánlatának tartalmát (628 eFt).
Nagyházú Miklós: javasolja az útépítés során kikerült föld felhasználását a
külterületi utak javítására.
Szabó Judit: milyenek a cég előző munkái után a visszajelzések?
Csörgő Mihály: változó. A Rózsa utcában viszonylag rendes munkát végeztek az
árkok kiásásánál. A Rózsa utca aszfaltozásával kapcsolatban indult lakossági
kezdeményezés, tájékoztatni kellene az ott lakókat a lehetséges költségekről,
figyelembe véve azt, hogy ez egy gyűjtőút.
Kubanek István: a Rózsa utca végénél is szükséges lenne az árok kiásása.
Szabó Judit: kérjük, hogy az árajánlatokban az árak áfával legyenek feltüntetve.
Tóth János 20,30 órakor visszaérkezett.
Dr. Sajtos Sándor: aki a Berner Trans Kft. árajánlatát el tudja fogadni,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta döntését.
134/2008. (08. 21.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tamási Áron
utca útfelújítását az árajánlat alapján a Berner Trans Kft.-től, 628 eFt
áron megrendeli.
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a szerződés
megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2008.09.15.
Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az illegális
hulladéklerakó helyek felszámolására, illetve a strandsportágak infrastrukturális
fejlesztésére kiírt pályázaton nyert a település, és a szerződéseket megérkeztek.
Vaczó Zoltán 20,40 órakor megérkezett.
Dr. Sajtos Sándor: Tahi óvoda felújítása megtörtént (elektromos bojlerek
megszüntetése, gázkazán beszerelése, bölcsődei rész nyílászáróinak cseréje), bár a
kazánház rendbetételére még szükség lenne. A Népház radiátorai is felújításra
kerültek. Az iskolában négy nyílászáró került kicserélésre, a főbejárat biztonsági
üveggel lett ellátva, három tanteremben és a folyosón a lámpákat lecserélték a hozzá
való kapcsolókkal együtt. Az óvoda fűtésének korszerűsítése szükséges, aminek a
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költsége kb. 600 eFt lenne. Erről a fűtési szezon előtt kellene dönteni, a költségeket
a felújításra megszavazott keretösszegből tudná a testület finanszírozni.
Csörgő Mihály: a tereprendezés még hátra van.
Szabó Judit: a térburkolat ki van cserélve az óvodában?
Csörgő Mihály: még nem, nem akartuk túllépni a keretet.
3./ Bizottságok tájékoztatója
Pénzügyi Bizottság
Gaál Sándorné: az elmúlt időszakban két ülést tartottunk, egyik határozati
javaslatunk volt a Nyárbúcsúztató 400 eFt-os támogatása.
Népjóléti Bizottság
Szabó Judit: a bizottság a beiskolázási támogatásokról döntött.
Tóth János: 150/2007 (06.20.) határozatát ismerteti (tankönyvtámogatás).
Vaczó Zoltán: javaslom az első osztályosok 100%-os tankönyvtámogatását, a többi
évfolyamok tanulói szociális alapon kérelmezhetik a támogatást.
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését.
135/2008. (08. 21.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általános
iskola 1. osztályos tanulói részére 100%-os tankönyvtámogatást
biztosít, a további évfolyamok tanulói szociális alapon kérelmezhetik
a támogatást.
A Képviselő-testület felhatalmazza az Iskolaigazgatót a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2008.09.30.
Gillich Péterné iskolaigazgató

Építési Bizottság
Csörgő Mihály: a H.É.SZ. átdolgozása megtörtént, minél hamarabb dönteni kell
ebben az ügyben.
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5./ Tahitótfalu Község Önkormányzata 2008. évi költségvetés előirányzat
módosítása
4./ Tájékoztató Tahitótfalu Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetése
I. félévi teljesítéséről
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Gaál Sándornét a Pénzügyi Bizottság elnökét a
tájékoztatásra.
Gaál Sándorné: ismerteti az Önkormányzat 2008. évi költségvetés előirányzat
módosítását, és a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítését, és tájékoztatja a
Képviselő-testület tagjait, hogy Pénzügyi Bizottság a beszámolót, illetve a
rendelettervezetet, elfogadásra javasolja. Javasolja az ésszerű, takarékos
gazdálkodást, és felhívja a testület figyelmét a sok elmaradt, meg nem valósult
beruházásra. A bizottság az adóhátralék behajtását az adóügyi előadókra, végső
esetben behajtó cégre bízná. Nem javasolja az OPTIMA kötvény további
meghosszabbítását (alacsony hozam).
Tóth János: a költségvetés első félévi teljesítése a június 30.-i állapotot tükrözi. A
meg nem valósult tervek, nem a takarékos gazdálkodás miatt maradtak el. A
költségvetés elfogadása előtt jeleztük, az OPTIMA kötvénnyel kapcsolatos
fenntartásainkat, és javasoltuk, hogy a megtakarításainkat más befektetési formába
fektessük. Az adóhátralékkal kapcsolatban behajtó cég alkalmazását javaslom
(Önálló Bírósági Végrehajtó), a szeptember 30.-ig nem rendezett magas tartozások
esetében.
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését.
136/2008. (08. 21.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a legnagyobb
adóhátralékkal rendelkezők (több mint 300 eFt) esetében
szeptember 30.-ig a polgármesteri hivatal saját körben végzi a
végrehajtást.
Amennyiben
szeptember
30.-ig
nem
történik
meg
a
hátralékkiegyenlítés vagy a hátralékos és az önkormányzat között
nem jön létre szerződés a hátralék kiegyenlítéséről, úgy az
Önkormányzat a végrehajtást az Önálló Bírósági Végrehajtónak
átadja szerződés alapján.
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a határozat
kiadására.
Határidő:
Felelős:

2008.09.31.
Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Vaczó Zoltán: a szerződést aláírás előtt tárgyaljuk meg, szabjunk határidőt, és
annak lejártával kérjünk beszámolót a végrehajtó cégtől.
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Tóth János: aki a Tahitótfalu Község Önkormányzata 2008. évi költségvetés
előirányzat módosításával, a Pénzügyi Bizottság álláspontjával egyezően egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
18/2008. (VIII.22.) rendelete
az Önkormányzat költségvetésének módosításáról
Tóth János: aki a Tahitótfalu Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetése I.
félévi teljesítéséről a Pénzügyi Bizottság álláspontjával egyezően egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
137/2008. (08. 21.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
Önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesítéséről szóló
beszámolót elfogadja és a további felhasználást a költségvetési
rendelet alapján engedélyezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2008.12.31.
Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Ezt követően a Képviselő-testület 21,30-21,45 óráig szünetet tartott.
Vaczó Zoltán: kéri, hogy a szeptember 11.-i ülésre az OPTIMA betét kedvezőbb
elhelyezésének lehetőségei legyenek kidolgozva.
6./ Tulajdoni ügyek
Dr. Sajtos Sándor: beszámol, az önkormányzati ingatlanokon tett helyszíni szemle
eredményéről (szórvány ingatlanok), javasolja a kihasználatlan, a településen
szétszórt területek eladását (hiteles tulajdoni lapok kikérése folyamatban van), és
egy jobban kihasználható, nagyobb terület megvásárlását (pl. Kézmű üdülő).
Huszti László tulajdonosi hozzájárulás kérelme (2682 hrsz.)
Tóth János: ismerteti a kérelem tartalmát.
Szabó Judit: lakóépületre kér fennmaradást?
Vaczó Zoltán: nézzük meg a szomszédos ingatlan helyzetét, mert nem egyértelmű,
az épület nem nyúlik-e át a másik területre. Az építmény megfelel a lakóépület
funkciójának?
Tóth János: elvi hozzájárulást adhat a testület.
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Dr. Sajtos Sándor: javaslom, információ hiányában halasszuk el a döntést.
Vaczó Zoltán: a Bajcsy-Zsilinszky úton lévő szeméttelep megszüntetését javasolja.
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket, és a terület rendezésére irányuló
terveket (terület megtisztítása, konténerek elszállítása, épület lebontása).
Gaál Sándorné: javasolja, az utolsó bérlőtől a költségek behajtását.
Dr. Sajtos Sándor: kéri a testület döntését a hulladéklerakóról.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését.
138/2008. (08. 21.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bajcsy –
Zsilinszky utcai hulladéklerakót megszünteti és annak áthelyezésével
a Kék-Duna Szövetkezet telephelyére egyetért.
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a határozat
végrehajtására
Határidő:
Felelős:

2008.10.31.
Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Baranyai Zoltán beadványa ügyfelei nevében
Tóth János: ismerteti a kérelem tartalmát (1830/3 hrsz. ingatlan elővásárlási jogáról
való lemondás).
Nagyházú Miklós: vegyük meg.
Szabó Judit: a mellette lévő ingatlanokat is elővásárlási jog terheli?
Tóth János: igen.
Dr. Magyar Gábor: nem javaslom, a megvásárlását.
Vaczó Zoltán: mire tudnánk hasznosítani?
Dr. Sajtos Sándor: aki Dr. Magyar Gábor javaslatával egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal a javaslatot nem támogatta.
Dr. Sajtos Sándor: aki Nagyházú Miklós javaslatával egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a javaslatot nem támogatta.
Dr. Magyar Gábor: esetleg befektetési céllal megvásárolhatnánk.
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal (Csörgő Mihály), és 1 tartózkodás
(Szabó Judit) mellett meghozta döntését.
139/2008. (08. 21.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az a
tahitótfalui 1830/3 hrsz.-ú ingatlan tekintetében a megismert vételár
ismeretében (2,500.000,-Ft) az önkormányzatot megillető elővételi
joggal él.
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2008.10.31.
Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Végh Gyuláné kérelme
Tóth János: ismerteti a kérelem tartalmát (közművek oszlopainak áthelyezése az
Alsókáposztás utcában), és javasolja, hogy a szolgáltató cégekkel való egyeztetés
után térjenek vissza a kérdésre.
Közművek engedélyeztetése
Tóth János: ismerteti a kérelmek tartalmát (Lejtő utca, Felsőhegyi köz, Sionhegyi
utca - földgázellátás, 2176 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása).
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését. ,
140/2008. (08. 21.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete közterületek
közművesítések megépítését engedélyezi.
- Lejtő utcán földgázvezeték
- Felsőhegyi utcán földgázvezeték
- Sionhegyi utcában földgázvezeték
- 2176 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása földkábellel.
A Képviselő-testület az eredeti állapot helyreállítását követeli meg.
Határidő:
Felelős:

2008.10.31.
Dr. Sajtos Sándor alpolgármester
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Elekfy Witold beadványa
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a beadvány tartalmát (sebességkorlátozók elhelyezése
a Móricz Zsigmond illetve az Elekfy Jenő utcában), és árajánlat bekérését javasolja,
a döntés előtt.
Vaczó Zoltán: ha van rá lehetőség, típustervet vegyünk.
Tóth János: a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium tájékoztatását ismerteti a
játszóterek állapotáról.
Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pollack Villa helyszíni
szemléje szeptember 02.-án 17,30 órakor lesz, mivel a tulajdonos el akarja adni.
Beszámol a HOLA 2000 Bt. engedély nélküli építési törmelék darálásáról.
Nagyházú Miklós: amióta a darálás folyik, lényegesen kevesebb a külterületre
kihordott építési törmelék aránya. Szükség van ilyen tevékenységre a településen.
Szabó Judit: ez hatósági feladat, szakhatóság bevonásával.
Verebes Sándor: van falugondnok, mezőőr, még se veszi észre senki.
Tóth János: a tervezett építési övezetben, környezetbarát ipar telepítését tervezte
az Önkormányzat, ez pedig nem az. Felhívtam a figyelmét, hogy ameddig nincs
telephely engedélye, addig a működési tevékenységét ne kezdje meg.
7./ Hulladékkezelési díj rendelet felülvizsgálata
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket (Sallai Sándor beadványa, a
Közigazgatási Hivatal által megküldött törvényességi észrevétel) és javasolja, hogy a
Közigazgatási Hivataltól kérjenek állásfoglalást, az újonnan összeállított rendelet
tervezetről.
8./ Egyebek
Vaczó Zoltán: tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Közoktatási
intézkedési tervet még nem állt módjában átnézni (érkezett: 2008.08.21.,határidő:
2008. augusztus 27.).
Bursa Hungarica pályázat
Dr. Sajtos Sándor: aki egyetért azzal, hogy részt vegyünk a pályázaton,
kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta döntését.
141/2008. (08. 21.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az részt vesz a
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázaton, és ez alapján a
pályázatot helyben meghirdeti.
A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2008.09.15.
Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Dr. Bazsa Márta kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (orvosi ügyelet többlettámogatása
-200 eFt/hó).
Vaczó Zoltán: hívjuk fel a figyelmét arra, hogy ezt 2007. októberéig jeleznie kellett
volna.
Dr. Magyar Gábor: az ügyeletek kapják az OEP többlettámogatást is.
Dr. Magyar Gábor 23,45 órakor távozott.
Dr. Sajtos Sándor: aki a 200 eFt/hó többlettámogatással
(lakosságarányosan) egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

2008.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta döntését.
142/2008. (08. 21.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosi
ügyelet működtetéséhez 200.000,- Ft/hó többlettámogatást biztosít
2008.09.01.-től a működtető önkormányzatok figyelembevételével
lakosságarányosan.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felkéri

az

alpolgármestert

a

határozat

2008.09.31.
Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Elter József felajánlása
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a felajánlás tartalmát (híd gránittábla felújítása).

évre
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Homoki Ottó, és Kollár János étkezési igénye
Tóth János: ismerteti a kérelem tartalmát, és kéri, hogy az önkormányzati konyha
leterheltsége miatt az étkezések biztosításáról a Képviselő-testület döntsön.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta döntését.
143/2008. (08. 21.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
önkormányzat volt dolgozói (Homoki Ottó és felesége, Kollár János
és felesége) részére 2008. 09. 01.-től az önkormányzati konyháról
étkezést továbbra is biztosít.
A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a határozat kiadására.
Határidő:
Felelős:

2008.09.01.
Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Dr. Sajtos Sándor: kéri a Képviselő-testületet, hogy a megbízott óvodavezető
kinevezéséről döntsön, és javasolja a zárt ülést.
Ezt követően a Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
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Ezt követően a Képviselő-testület nyílt ülésen folytatta munkáját.
Tóth János: kéri a Képviselő-testületet, hogy az Oktatási Hivatal számára a
korábban jelzett, és határozatban elfogadott óvodai létszám alakulásáról újabb,
pontosabb határozatot hozzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta döntését.
146/2008. (08. 21.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvoda alapító
okiratát módosítja:
„Az óvoda engedélyezett létszáma: Tahi:
Tótfalu:

max. 100 fő
max. 120 fő”

Tahitótfalu Község Képviselőtestülete az Oktatási Hivataltól
engedélyezését kéri a jogszabályban biztosított létszámkeret
túllépésének.
A beíratott gyerekek száma 2008/2009 tanévre:
- Tahi:

- Tótfalu:

Kiscsoport 1:
Kiscsoport 2.:
Középső csoport:
Nagycsoport:
Vegyes csoport:
Kiscsoport:
Középső csoport
Nagycsoport

19 fő;
25 fő;
25 fő;
27 fő;
26 fő;
29 fő;
29 fő;
30 fő;

A létszámtúllépés indoka a két óvoda (két településrész) közti távolság.
A Képviselő-testület
végrehajtására.

felkéri

az

alpolgármestert

a

határozat

Határidő: 2008.08.29.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor
Tóth János: a Nyárbúcsúztató megrendezéséről kellene dönteni.
Nagyházú Miklós: javaslom, szánjunk rá 400 eFt
A Képviselő-testület ülése ezt követően rövid vitatkozás után 0,45 órakor
félbeszakadt.
K.m.f.
Dr. Sajtos Sándor
alpolgármester

Tóth János
jegyző

