
Tahitótfalu Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Szám: 24/2008.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 
11.-én (csütörtök) 17,00 órakor tartott üléséről.

Helye: Községháza Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4. 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Hiányzók: Wágner  Péter  Antal,  Dr.  Magyar  Gábor,  Kubanek  István,  Verebes 
Sándor, Nagyházú Miklós 

Dr.  Sajtos  Sándor:  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja  a  Képviselő-testület 
határozatképességét (14 főből 8 fő jelen). Javaslatot tesz a napirendre (a tervezett 4. 
napirendi  pont,  a  következő  ülésen  kerüljön  előterjesztésre),  és  felkéri  Schottner 
Jánosné és Törökné Kelemen Ildikó képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket 
elfogadta.

NAPIREND 

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

2./ Bizottságok tájékoztatója
Előadó:  Bizottsági elnökök

3./ Tulajdoni ügyek
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

4./ A Képviselő-testület 2009. évi munka és üléstervének elfogadása
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor  alpolgármester

5./ Helyi rendeletek módosítása
Előadó:  Gaál Sándorné  Pénzügyi Bizottság  elnöke

   Tóth János jegyző
 
6./ Egyebek
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1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról

Dr.  Sajtos  Sándor:  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet  a  GVOP  (e-közigazgatás) 
projekt állásáról (Tahitótfaluban 57%-ban kerültek bevezetésre és alkalmazásra az 
egyes  modulok).  A  kis  költségvetésű  forgalomlassító  beruházásokra  vonatkozó 
anyagot a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, és a Közlekedési Hírközlési 
és Energiaügyi  Minisztérium szakmailag elbírálta és döntött arról  mely beruházást 
támogat központi forrásból (3 db autóbuszöböl építése buszváróval; gyalogátkelőhely 
létesítése középszigettel és sávelhúzással, sárga lámpával - Ősz- Egri István utca; 
közvilágítás  kiépítése  és  járda  építése  az  Orgona  és  Gesztenye  sor  közötti 
szakaszon;  Sionhegyi  utca  térségében  kapuzat  létesítése  sávelhúzással; 
csapadékvíz  elvezetése  az  Ódry  Árpád  utca  térségében).  Az  Önkormányzat  a 
támogatás  összegéhez  (63  M  Ft),  15  %  önrészt  biztosít  (11  M  Ft).  A  Schell 
Ingatlanhasznosító  Kft.  a  tervezett  üzletházhoz,  megkapta  a  közúttechnikai 
átalakítási engedélyt a minisztériumtól. Szemétszállítási díjjal kapcsolatos egyeztetés 
történt a KVG Zrt. –vel (6,5 %-os díjemelés). Mivel az Önkormányzat nem szeretne 
emelést, a javaslatok megfogalmazásra kerültek, amire a szolgáltató két héten belül 
ígér választ. A tárgyalás még nem zárult le, ennek megfelelően az első negyedévi díj 
nem változik. 

Kubanek István 17,20 órakor megérkezett.

Dr. Sajtos Sándor: az orvosi ügyelet dolgozóinak javadalmazásával kapcsolatban 
sor került egy megbeszélésre, amelyen hét település polgármestere, és Dr. Bazsa 
Márta  a  vállalkozás  vezetője  vett  részt.  Egyetértés  született  abban,  hogy  a 
települések  a  szolgáltatást,  és  nem  a  vállalkozást  támogatnák,  továbbá  hogy 
készüljön teljes vagyonfelmérés pénzügyi szakértő bevonásával. Ennek megfelelően 
ezentúl  a  támogatásokból  vásárolt  orvosi  berendezések  és  műszerek,  az 
önkormányzatok  tulajdonát  képeznék,  így  a  vállalkozás  vezetője  az  eddig  erre 
fordított költségeket, ezentúl a dolgozók bérére tudná fordítani. Döntés a beérkező 
pénzügyi felmérés után várható. Felkéri Tóth János jegyzőt az időközi polgármester 
választás, és az egyéb, két ülés között történt események ismertetésére.

Tóth  János:  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  az  időközi  polgármester 
választás  költsége  a  Közmeghallgatáson  elhangzottakkal  ellentétben,  nem  az 
Önkormányzatot terheli, hanem a központi költségvetésből kerül kifizetésre. Ismerteti 
a  választással  kapcsolatos  tudnivalókat  (ajánlószelvények  kiküldésre  kerültek,  a 
névjegyzék pontosítása megtörtént, a jelölt ajánlására nyitva álló határidő január 9.). 
Ezt  követően  tájékoztatást  ad  a  kiküldésre  került,  az  elmúlt  két  ülésen  hozott 
határozatok végrehajtásáról. Javasolja, az Eperfesztivál időpontját módosítani, mivel 
június 7.-én kerül sor az európai parlamenti választásokra. Tájékoztatja a Képviselő-
testületet, hogy az önkormányzati rendezvények (Idősek napja, Advent Tahitótfalun) 
rendben lezajlottak, Kosik Lajosné (óvodavezető) búcsúztatója megtörtént, valamint 
hogy mikrotérségi ülésre, és kistérségi jegyzői értekezletre is sor került, a két ülés 
között.  Hétfőtől  (2008. december 15.-  2009. február 15.-ig)  a kistérség által  nyert 
pályázat  lehetőséget  ad  5  fő  (elsősorban  segélyezettek)  foglalkoztatására, 
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közhasznú  munka  végzésére,  elsősorban  a  közterületek  rendben  tartása  és  az 
intézmények karban tartása céljából. 

Szabó  Judit:  az  e-közigazgatással  kapcsolatban  kérdezi,  hogy  az  ügyfélkapu 
működik –e?

Dr. Sajtos Sándor:  a projekt vezetőjével Hadházy Sándorral  történt megbeszélés 
során többek között ez a probléma is felmerült. Nem tudtak akkor választ adni, de 
folyamatosan dolgoznak a kijavításán. 

Szabó  Judit:  a  KVG  Zrt.  kimutatásán  nem  szerepel  a  cég  szelektív  gyűjtésből 
származó bevétele, és a késedelmes, valamint hibás szállítás miatt levont összeg 
sem. 

Dr. Sajtos Sándor:  a hibás és késedelmes szállítás miatt  felszámolt  összeget,  a 
féléven keresztül elszállításra került OTTO zsákok elszállításával kompenzálták. 

Szabó  Judit:  ha  ez  nincs  a  szerződésben  rögzítve,  akkor  ebben  nincs  pontos 
megállapodás. 

Dr. Sajtos Sándor: nincs végleges elszámolás. A szeptember végi adatok szerint, 
1,8 M Ft a szolgáltató kintlévősége, amiből mintegy 30% (a cég megítélése szerint, 
és a beérkezett  adatok alapján),  szociális helyzetből  adódó tartozás, amit  szintén 
meg kell vizsgálni. Felkéri a Népjóléti Bizottság elnökét Schottner Jánosnét, hogy a 
beérkezett kimutatás alapján a bizottság vizsgálja meg, kik a valóban rászorultak, és 
hogyan tud ebben az önkormányzat segítséget nyújtani. Az önkormányzatoknak, a 
szolgáltató által  kötelezően megadott  (a közbeszerzési törvényben meghatározott) 
információk  birtokában  a  szerződés  megkötésétől  számított  5  napon  belül,  a 
Közbeszerzési  Hirdetőben jelentést  kell  tenni  arra  vonatkozóan,  hogy a teljesítés 
aránya  az  első  évben  hogyan  valósult  meg.  A  bevételeiről  azonban  a  törvény 
értelmében  a  szolgáltató  nem  köteles  beszámolni.  A  szelektív  gyűjtéssel 
kapcsolatban (a szigetek állapota miatt), tárgyalások kezdődtek egy átrakó, válogató 
telep létesítésére a Kék Duna Szövetkezet területén, ha majd a hatósági engedélyek 
a rendelkezésükre állnak. Így lehetővé válna gyakorlatilag is a szelektív gyűjtés, amit 
segítenének  is  a  szigetek  számának  növelésével,  és  az  edényzet  cseréjével.  A 
lakosság által sokszor felvetett, az arányosság elvének figyelembe vétele érdekében, 
Kaposváron  ebben  az  évben  kísérleti  (mérleggel,  és  GPS-el  felszerelt)  járművel 
szállítanak, így ott csak az elszállított hulladékmennyiség alapján kell fizetni. 

Schottner Jánosné: A Remondis még mindig szállít szemetet a településről? 

Dr. Sajtos Sándor: igen.

Schottner Jánosné: úgy tudom a KVG Zrt. munkatársainak fel kellett volna keresni 
és új szerződést kötni ezekkel a vállalkozókkal. Ez még nem történt meg?

Dr.  Sajtos  Sándor:  az  ügyfélszolgálatuk  nem  fektet  erre  nagy  hangsúlyt.  A 
vállalkozókat nem kötelezhetjük az általunk választott szolgáltató igénybevételére.

Schottner Jánosné: hogy történik az ellenőrzés? 
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Dr. Sajtos Sándor: mivel az edényzet mérete alapján fizetünk, az ellenőrzés a KVG 
Zrt. érdeke.

Schottner  Jánosné:  melyik  napon  szeretne  a  szolgáltató  Tahiból  szemetet 
szállítani?

Dr. Sajtos Sándor: kedd. 

Schottner  Jánosné:  az  üdülőházak  elé  vasárnap  kirakott  zsákokat,  keddig 
széthordják a kutyák. Inkább Tótfalun szállítson kedden. 

Dr. Sajtos Sándor: Tahi a nagyobb településrész, és itt a leghosszabb az úthálózat 
a szigeti településekhez képest. Tahiban az üdülőtulajdonosok aránya 30-35%. Az 
állandó lakosok száma folyamatosan növekszik. 

Vaczó  Zoltán:  javasolja,  hogy  a  szemétszállítással  kapcsolatos  információk,  a 
januári újságban jelenjenek meg. A szelektív átrakó tekintetében született határidő? 

Dr. Sajtos Sándor: néhány napja az ÁNTSZ a jelenlegi formában adott rá engedélyt. 
Most kezdte meg a KVG Zrt. előkészíteni az átrakó megépítését, elvileg 2009. –ben 
meg is valósulhat. 

Vaczó Zoltán: Kosik Lajosné (óvodavezető) búcsúztatóján a Képviselő-testület tagjai 
közül részt vett valaki? 

Dr.  Sajtos  Sándor:  Tóth  János  jegyző.  December  18.-án  Budai  Mihály 
búcsúztatóján sor kerülhet az óvodavezető elbúcsúztatására is. 

Kubanek  István:  ha  az  átrakó  megépül  a  Kék  Duna  Szövetkezet  területén,  a 
környező települések szemete is ide fog kerülni?

Dr. Sajtos Sándor: ez nem lerakó, hanem átrakóhely lesz. 

Szabó  Judit:  az  átrakó  területén  létesülhetne  egy  gyűjtő  udvar  is,  a  szelektív 
hulladék átadására. 

Dr. Sajtos Sándor: bízzuk ezt a szolgáltatóra. 

Csörgő Mihály:  ha az átrakó megvalósul, a szelektív hulladékgyűjtő edényeket a 
szolgáltató  cserélje  ki.  A  gyűjtők  pályázati  ideje  alatt,  az  áthelyezés  nem  olyan 
egyszerű. 
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2./ Bizottságok tájékoztatója

Oktatási Bizottság

Vaczó  Zoltán:  a  bizottság  tárgyalta  a  költségvetés  előkészítéséhez  szükséges 
pénzügyi  terv kidolgozását,  mely a Pénzügyi  Bizottság részére átadásra került.  A 
Községi Tájékoztató és a honlap bővítése folyamatos. 
A bizottság javaslatai: 

− a kábeltévé részére 1,2 M Ft támogatás betervezése a költségvetésbe;
− a  hivatali  dolgozók  beiskolázása  a  számítástechnikai  ismeretek  bővítésére 

(ECDL tanfolyam, akár vizsga nélkül is);
− a hivatal számítógépeinek vírusvédelmével és karbantartásával kapcsolatban 

Mócsai Zsolt (informatikus) felkérése beszámoló készítésére;
− az iskola részére digitális tábla vásárlása;
− iskolai honlap fejlesztése;
− a hídavató, tv felvételének megkérése a hivatal részére;
− képeslap kiadása;
− a jegyzőkönyvek lefűzése, hogy a könyvtárban hozzáférhető legyen;
− a bizottságok külsős tagjaival kapcsolatban az SZMSZ módosítása;
− az  újság  szerkesztőbizottságának  átalakítása  (Képíró  Gábor,  Dr.  Magyar 

Gábor, és Boronkai Gábor nem vesz részt az üléseken, Budai Mihály viszont 
segítené a munkát);

Ezt követően a hídtörténeti kiadványra ajánlatot ismerteti:
tervezés, tördelés, képfeldolgozás, nyomdai előkészítés: 

137.000+áfa (20%) = 164.000 Ft 
nyomás+levilágítás   500 db 580ft/db +Áfa =304.500, 

1000 db 370 ft/db + Áfa= 388.500 Ft.

Dr. Sajtos Sándor: aki az ajánlatot (1000 db) támogatja, kézfeltartással jelezze. 

222/2008. (12.11.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete a Hídtörténeti kiadványt 1000 
pld.-ban  megrendeli,  melyhez  400  eFt  költségvetési  fedezetet 
biztosít a Hídépítő Zrt. 200 eFt támogatása mellett. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza az  alpolgármestert  a  határozat 
végrehajtására. 

Határidő: 2009.02.28.
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor

Vaczó Zoltán: a falvédős kiadvány nyomdaköltségét ismerteti:
  500 db 485+Áfa =254.500
1000 db 320ft+áfa= 336000 ft

Dr. Sajtos Sándor: melyik bizottság költségvetési keretéből kerülne finanszírozásra? 
Javaslom, vizsgáljuk meg és a következő ülésen döntsünk.
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Vaczó Zoltán: a Községi Tájékoztatóban megjelenő naptár árát ismerteti (2500 db 
47  eFt+Áfa).  Tájékoztatja  a  Képviselő-testület,  hogy  a  községi  térkép  készítése 
folyamatban van. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  az  újság  szerkesztőbizottságának  átalakításáról  dönthet  a 
testület a következő ülésen. 

Gaál  Sándorné:  milyen  jellegű  probléma  merült  fel  a  bizottsági  tagokkal 
kapcsolatban?
Vaczó Zoltán: Perjéssy Barnabás az Oktatási Bizottság külsős tagjának véleménye 
szerint, a külsős tagokat jobban bele kellene vonni a munkába. 

Tóth  János:  az  Ötv  nem tesz  különbséget  a  Képviselő-testület  bizottságaiban  a 
képviselő, és a külsős tagok között. A jelenleg érvényben lévő szabályok szerint a 
bizottságok  elnökei  és  a  Képviselő-testület  valamennyi  tagja  tehet  javaslatot  a 
bizottsági tagok személyére. Azonban visszahívásuk nincs szabályozva, és amire a 
törvény  nem  ad  felhatalmazást,  nem  alkalmazható.  Ezért  akár  az  újság 
szerkesztőbizottsága, akár bármely bizottság esetében, az ülésekre nem járó tagok 
lemondhatnak,  de  a  Képviselő-testület  nem  dönthet  ebben  a  kérdésben.  Nem 
javasolja az SZMSZ módosítását, mert ebben az esetben a következő testület addig 
nem állíthatná  másképp össze a bizottságok struktúráját,  amíg  az  SZMSZ-t  nem 
módosítja. 

Nagyházú Miklós 18,30 órakor megérkezett. 

Gaál Sándorné: a bizottságok rendszere időközben módosítható?

Tóth János: igen, SZMSZ módosítással. 

Építési Bizottság

Csörgő Mihály:  az elmúlt  időszakban kétszer  ülésezett  a bizottság.  A november 
20.-án  tárgyalt  napirendek a  következők  voltak:  intézményi  felújítások  áttekintése 
(elvégzett:  Tahi  óvoda,  orvosi  rendelő  felújítása,  ügyeleti  gépkocsi  beálló 
megépítése;  nem  valósult  meg:  sportcsarnok  falának  rendbetétele,  iskolaépítés, 
faluház  pályázat).  Javasolja,  hogy  az  új  építésügyi  előadó  feladatai  között  az 
intézmények  felújításának  felügyelete  is  szerepeljen.  A  bizottság  álláspontját 
ismerteti  a felújításokkal kapcsolatban: a jövő évi  költségvetésbe a felújítási  keret 
meghatározására  úgy  kerüljön  sor,  hogy  az  az  összeg,  ami  az  idén  nem került 
felhasználásra, jövőre is a bizottság rendelkezésére álljon, a jövő évi kerettel együtt. 
A bizottság javaslatai: 

− iskola  felújítása,  elsősorban  hőtechnikai  szempontból,  esetleg  a  lekötött 
hitelkeret terhére (hőszigetelés, fűtési rendszer korszerűsítése);

− községháza felújításáról a jövő évben döntsön a testület;
− a Tótfalui óvoda tetőfelújítása;
− a  H.É.SZ.  módosításába  bele  kell  foglalni  a  Farkasverem  külön  elkészült 

tervét;
− a  Gesztenyesoron  kivágott  fák  pótlása  (a  fák  megóvása  évente  két 

permetezéssel).
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A december 10.-én megtartott bizottsági ülés fő napirendje, a Schell Lászlóval történt 
egyeztetés volt, a Vöröskő helyére tervezett beruházás kapcsán. Felújításra kerülne 
a 11-es út, a Honvéd utcától a Felső-villasorig (Stihl szerviz), és a bizottság kérésére 
a Posta környékén zebra létesülne a beruházó költségére. Tárgyalt  a bizottság a 
focipályánál  lévő  épület  téli  bezárásáról  is,  a  magas  fűtési  költség  miatt  (nincs 
hőszigetelés,  és  a  fűtés  nincs  leválasztva  a  Sportszár  büfétől).  A  heti  10-12 
foglalkozás  megtartható  lehetne  esetleg  a  Népházban,  Faluházban,  vagy  a 
Sportcsarnokban. 

Dr. Sajtos Sándor:  megvizsgáljuk a Sportház működését.  A következő év során 
átalakításra lesz szükség, hogy a Sportház és a büfé fűtését külön lehessen kezelni. 
A  következő  ülésre  kidolgozásra  kerül,  hogy  milyen  lehetőségek  állnak 
rendelkezésünkre. 

Nagyházú Miklós: tájékoztatót kértem egy új tetőszigetelési módszerről. 

Törökné Kelemen Ildikó: miért adták bérbe fűtési költség nélkül a büfét?

Szabó  Judit:  az  intézménykorszerűsítési  pályázat  paramétereinek  sikerült  utána 
járni?

Dr.  Sajtos  Sándor:  nem  indulhatunk,  mivel  5000  fő  feletti  a  település 
lakosságszáma.

Pénzügyi Bizottság

Gaál Sándorné: a bizottság javaslatai: 
− helyi adók ne emelkedjenek;
− egyéb díjak átlagos 15% emelése (6. napirend);
− építményadókhoz adóbevallási ívek csatolása a jövő évben.

Dr.  Sajtos  Sándor:  ez  utóbbi  azért  szükséges,  hogy  önkéntességi  alapon 
felmérhetőek  legyenek  az  ingatlanok  méretében,  és  a  használat  jellegében 
bekövetkezett változások. 

Népjóléti Bizottság

Schottner Jánosné: a december 2.-án megrendezésre került Idősek napja rendben 
lezajlott.  A  Népjóléti  Bizottság  december  16.-án  ülésezik  legközelebb  (napirend: 
átmeneti segélyek, egyéb kérelmek). 

Dr. Sajtos Sándor: kéri, hogy a KVG Zrt. által megküldött lista alapján a bizottság 
vizsgálja meg,  kik azok, akik a hulladékszállítási  díjat  valós szociális alapon nem 
képesek  kifizetni,  és  januárban  tegyen  javaslatot  arra  vonatkozóan,  hogy  az 
önkormányzat  milyen  segítséget  tud  a  rászorultaknak  nyújtani,  hogy  a 
költségvetésbe ez a kiadás is beépüljön.

Schottner  Jánosné: januárban egy rendkívüli  ülés keretében csak ezt  a  kérdést 
fogja a bizottság tárgyalni. 
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Ezt követően a Képviselő-testület 19,00-19,15 óráig szünetet tartott. 

3./ Tulajdoni ügyek

Kiss és Társa 2006 Szolgáltató és Vagyonvédelmi Bt. kérelme

Dr.  Sajtos  Sándor:  ismerteti  a  kérelem  tartalmát  (Ifjúság  u.  bérlet 
meghosszabbítása). Javasolja, hogy akkor tárgyalják a kérelmet, ha a kérelmező a 
korábbi bérlemény (Béke utca víz, villany) hátralékait rendezi. 

Katolikus Egyház levele

Dr.  Sajtos Sándor:  ismerteti  a  levél  tartalmát  (Béke utcai  iskolaépület  bérletéről 
egyeztetés kezdeményezése). Az épület átadásának időpontja 2009. szeptember 01. 
ára mintegy 38 M Ft, amit az állam 2010 végéig kifizet az önkormányzat számára. 
Mivel  az  épületet  továbbra  is  igénybe  szeretné  venni  a  település,  az  egyeztetés 
megkezdődött, és a szerződés kidolgozás alatt van. 

Dr. Szappanos Zsuzsanna kérelem

Dr.  Sajtos  Sándor:  ismerteti  a  kérelem  tartalmát  (Nefelejcs  út,  Nefelejcs 
közútfelújításának  kérelme),  és  a  település  rosszabb  állapotban  lévő  útjainak 
javítását javasolja.

Kormányné Milák Magdolna kérelme

Tóth János: ismerteti a kérelem tartalmát (beépítési kötelezettség átvállalása).

Schottner Jánosné: javasolja, hogy a kérelmet zárt ülésen tárgyalják. 

Engedély nélküli reklámtábla kihelyezése 

Tóth  János:  tájékoztatja  a  Képviselő-testület,  hogy  a  tulajdonosokat  a  hivatal 
felszólította (Cafe Garden). 

Dr.  Sajtos  Sándor:  javasolja  az  engedélyezést  rövid  határidővel,  a 
reklámhordozókra vonatkozó rendelet módosítása esetén, azt figyelembe véve (az 
engedély nélkül kihelyezett reklámtáblák felmérése folyamatban van).

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését. 

223/2008. (12.11.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete engedélyezi a Cafe Garden 
reklámtábláinak elhelyezését közterületen. 
A  Képviselő-testület  felhatalmazza az  alpolgármestert  a  határozat 
végrehajtására. 

Határidő: 2008.12.22.
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor
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Tulajdonosi hozzájárulás 

Tóth  János:  ismerteti  a  kérelem tartalmát  (Sionhegyi  úti  gázvezeték  építéséhez 
tulajdonosi  hozzájárulás).  Javasolja  az  engedélyezést,  az  eredeti  állapot 
visszaállításával. 

Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését. 

224/2008. (12.11.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete közterület használatot biztosít 
közművezeték kiépítéséhez eredeti állapotának visszaállítása mellett 
(Sionhegyi út gázvezetés). 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza az  alpolgármestert  a  határozat 
végrehajtására. 

Határidő: 2008.12.22.
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor

Török Bálintné kérelme (gyógyszer automata üzemeltetése Tahiban)

Tóth János: kéri, a 189/2008. (11.06.) Képviselő-testületi határozat kiegészítését a 
bérleti díj megállapításával. 

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket, és javasolja, hogy a december 18.-i 
ülésen megfelelő előkészítés után tárgyaljanak újra a bérleti díjról. 

4./ A Képviselő-testület 2009. évi munka és üléstervének elfogadása

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a tervezett munka és üléstervet.

A  Képviselő-testület  hosszas  egyeztetés  után  10  igen  szavazattal  meghozta 
döntését. 

225/2008. (12.11.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2009. évi 
munka és üléstervét elfogadja.

A Képviselő-testület  felhatalmazza az  alpolgármestert  a  határozat 
végrehajtására. 

Határidő: 2008.12.31.
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor
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TAHITÓTFALU KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2009. ÉVI MUNKA ÉS ÜLÉSTERVE

(TERVEZET)

Általános napirendek:
1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

     a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Bizottságok tájékoztatója
3./ Tulajdoni ügyek 

Január 22. 1./ Tájékoztató a konyha működéséről
2./ A költségvetés előkészítése 
3./  Köztisztviselők  teljesítmény 
értékeléséhez feladat meghatározás
4./ Rendezvényterv elfogadása
5./Tájékoztató a gyermekorvosi-fogorvosi 
ellátásról

Február 12. 1./ Költségvetés elfogadása
2./  Tájékoztató  a  Falugondnok 
tevékenységéről 
3./ Községi kitüntetésekről döntés

Február Falugyűlés
Napirend:
1./ Tájékoztató a költségvetésről

Március 05. 1./ Március 15-i ünnepségek előkészítése
2./ Beruházások előkészítése
3./ Tájékoztató a rendőrség munkájáról

Április 2. 1./ Intézményi felújítások előkészítése
2./ Civil szervezetek pályázatai
3./  Önkormányzati  rendezvények 
előkészítése

Április 30. 1./  A  2008.  évi  költségvetés 
zárszámadásának elfogadása 
2./ Helyi rendeletek felülvizsgálata 
3./ Óvodavezető kinevezése

Május 21. 1./  Beszámoló  a  Gyámügyi  feladatok 
ellátásáról
2./ Tájékoztató az Általános Iskola és az 
Óvoda működéséről

Június 18. 1./ Parlagfű mentesítési program
2./ Tájékoztató a Tűzoltóság működéséről

Július 9 1./ Pályázatokról tájékoztatás
2./Tájékoztató  az  ÁNTSZ  és  az 
Állategészségügy működéséről.
3./ Beszámoló az Eperfesztiválról

Augusztus 27. 1./  Tájékoztató  a  felnőtt  háziorvosi 
ellátásról



11

Szeptember 10. 1./  A  költségvetés  ½  éves  teljesítéséről 
tájékoztató
2./  Tájékoztató  a  nyári  karbantartás 
végrehajtásáról

Október 08. 1./ Október 23-i ünnepség előkészítése

2./  Tájékoztató  a  Civil  szervezetek 
működéséről

November 05. 1./  Tájékoztató  a  Polgármesteri  Hivatal 
pénzügyi  és  adóügyi  feladatainak 
ellátásról
2./ Adó és díj rendeletek felülvizsgálata

November 24. KÖZMEGHALLGATÁS 
1./ A költségvetés ¾ évi beszámolójának 
elfogadása
2./  A  2010.  évi  költségvetési  koncepció 
elfogadása
3./ Egyebek

December 03. 1./ Éves munka értékelése 
2./ Következő évi munkaterv elfogadása

5./ Helyi rendeletek módosítása

Dr.  Sajtos Sándor:  felkéri  Gaál  Sándorné képviselőt  a  Pénzügyi  Bizottság helyi 
rendeletekre vonatkozó javaslatainak előterjesztésére. 

Gaál Sándorné: az egyéb díjak díjtételei átlagosan 15 %-kal emelkednének, ez alól 
kivétel:

− Faluház (2000 Ft/óra, helyi civil szervezetek által rendezett programok esetén 
mentesség a díjfizetés alól);

− Sportcsarnok (6000 Ft/óra, helyi csapatok részére 5000 Ft/óra);
− A helyi újság hirdetési díja változatlan maradna;
− Hirdető  berendezések  és  reklámtáblák  kihelyezésének  díja  30  %-kal 

emelkedne a bizottság javaslata szerint. 

Szabó Judit: a Sportcsarnok esetében 15 %-os emelést javasol, a helyi csapatok 
részére.

Gaál Sándorné: nagymértékben emelkedtek a közüzemi díjak, a működési költség 
évről  évre  emelkedik,  és  sok  kedvezményt  ad  a  Képviselő-testület  az  épület 
használatára. 

Vaczó  Zoltán:  javasolja,  hogy  minden  kedvezményt  szüntessen  meg  a  testület. 
Fejenként min. 100 Ft/fő.

Schottner Jánosné: kéri, hogy a bérleti díj tartalma kerüljön megfogalmazásra (víz, 
villany, takarítás).
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Gaál Sándorné: a díj és a kedvezmény elkülönül. 

Csörgő Mihály: az alapdíjban benne van a takarítás?

Dr. Sajtos Sándor: a bérlet minden szolgáltatási funkciót tartalmaz. Aki Szabó Judit 
képviselő javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon (15% emelés).

A Képviselő-testület a javaslatot nem támogatta.

Dr. Sajtos Sándor:  aki a Pénzügyi  Bizottság javaslatával egyetért,  kézfeltartással 
jelezze. 

A  Képviselő-testület  9  igen  és  1  nem  (Szabó  Judit)  szavazattal  megalkotta 
rendeletét. 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2008. (XII.12.) rendelete

a helyi díjakról

Verebes Sándor 20,00 órakor megérkezett. 

Tóth János: szóban is ismerteti a kiküldött rendelettervezetet (a Képviselő-testület 
egyes  korábbi  rendeleteinek  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló  2006/123/EK 
irányelvvel történő jogharmonizációja).

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal megalkotta rendeletét. 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2008. (XII.12.) rendelete

a Képviselő-testület egyes korábbi rendeleteinek a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló

2006/123/EK irányelvvel történő jogharmonizációjáról

Tóth  János:  szóban  is  ismerteti  a  kiküldött  rendelettervezetet  (kéményseprői 
díjemelés 7,4 %). 

Dr. Sajtos Sándor: 6,5 %-ot javasol.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal megalkotta rendeletét.

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2008 (XII.12.) rendelete

a kötelező kéményseprő ipari közszolgáltatás igénybevételéről
szóló 9/1997. (XI.15.) önkormányzati rendelet (alaprendelet)

2.sz. mellékletének módosításáról
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6./ Egyebek

Ereszvény utcai közlekedésmódosítása elleni beadvány

Dr.  Sajtos  Sándor:  ismerteti  az  előzményeket,  és  felkéri  az  Építési  Bizottságot, 
vizsgálja meg a beadványt. 

Dr. Magyar Gábor kérelme

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (fénymásoló vásárlása, és orvosi 
táska pótlására 150 eFt támogatás).

Csörgő Mihály: javasolja, hogy a költségvetés kapcsán a testület tárgyalja újra a 
kérelmet. 

A  Képviselő-testület  tartózkodott  és  a  költségvetés  tárgyalásakor  visszatér  a 
kérelemre. 

Dr. Sajtos Sándor: dönteni kell az orvosi rendelő fűtésének támogatásáról.

Karácsony Ádám: javasolja, hogy a Képviselő-testület százalékosan döntsön. 

Törökné Kelemen Ildikó: fix összeg megállapítását javasolja. 

Tóth János: a korábbi és a jövő évről is dönteni kell. 

Dr. Sajtos Sándor: a tavalyi évre 50%-ot, az idei évre 40 %-ot javasol.

A  Képviselő-testület  8  igen  szavazattal  és  2  tartózkodás  (Szabó  Judit,  Törökné 
Kelemen Ildikó) mellett meghozta döntését. (Schottner Jánosné nincs jelen)

226/2008. (12.11.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  az  orvosi  rendelők  fűtési 
költségeihez  2007-2008  évadra  50%,  2008-2009  évadra  40% 
támogatást biztosít a költségvetési tartalékból. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza az  alpolgármestert  a  határozat 
végrehajtására. 

Határidő: 2009.05.30.
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor

Dr. Sajtos Sándor: az orvosi táska pótlásáról kéri a testület döntését. 
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Gaál Sándorné: nem tudja megítélni az összeget. 

Csörgő Mihály:  megjegyzi,  hogy a  másik  háziorvos  részére  a  Képviselő-testület 
150 eFt értékben nyomtatót vásárolt. Kéri a testület gondolja végig még egyszer a 
döntését. 

A Képviselő-testület a kérelmet nem támogatta. 

Cser-Ker Top Kft. ajánlata (hóeltakarítás)

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a beadvány tartalmát (hó eltakarítási megbízási díj 5%-
os emelése).

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta döntését. 

227/2008. (12.11.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete a 2008-2009-es téli időszakra 
a hó eltakarítási díj 5 %-os emelését (Cserk-Ker Top Kft.) elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a szerződés 
módosítására.

Határidő: 2008.12.22.
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor

Vaczó Zoltán: megköszöni az iskola dolgozói nevében a kapott év végi jutalmat, és 
javasolja, hogy ezentúl a bérmaradvány rész, üdülési csekkben kerüljön kiosztásra. 

Csörgő Mihály:  a közmunkások a szabad ég alatt  dolgoznak.  Javasolja,  hogy a 
Pintér ház garázsa kerüljön kiürítésre, a részükre. A most alkalmazott közmunkások 
jól  dolgoznak.  A  Pintér  ház  udvarán  lévő  ól  teteje  életveszélyes,  le  kell  bontani. 
Lakossági igényként merült fel, hogy a pályázatok önköltsége, és a szemétszállítási 
szerződés kerüljön fel a honlapra. 

Vaczó Zoltán: egyre több adat szerepel a honlapon. 

Dr. Sajtos Sándor: minden pályázatról testületi határozat formájában döntöttünk. A 
határozatok fent vannak a honlapon. A szerződések a hivatalban megtekinthetők. 
Igyekszünk az elvárásoknak megfelelni, de a hivatal kapacitása végleges. 

Gaál Sándorné: azt az információt kell közölni, ami a lakosság többségét érdekli. A 
főtéren az árukirakodás még mindig nem szűnt meg. 

Tóth János: testvérvárosi kapcsolat pályázatról ad tájékoztatást. 
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Vaczó Zoltán: Ister-Granum régióból válasszon a testület partnertelepülést. 

Ezt követően a Képviselő-testület 20,40-20,50 óráig zárt ülésen tárgyalta Kormányné 
Milák Magdolna kérelmét. 

Dr. Sajtos Sándor: megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az ülést 20,50 
órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor Tóth János
  alpolgármester    jegyző
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