
Tahitótfalu Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Szám: 2/2009.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Tahitótfalu  Község Önkormányzata  Képviselő-testületének 2009.  február 
12.-én (csütörtök) 17,00 órakor tartott üléséről.

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

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Hiányzók: Dr. Magyar Gábor, Verebes Sándor, Kubanek István, Karácsony Ádám

Dr.  Sajtos  Sándor:  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja  a  Képviselő-testület 
határozatképességét (14 főből 10 fő jelen). Javaslatot tesz a napirendre, és felkéri 
Gaál Sándornét, és Nagyházú Miklós képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket 
elfogadta.

NAPIREND:

1./ Polgármester eskütétele – tájékoztató a választásokról.
Előadó:  Karnevál Margit  Helyi Választási Bizottság elnöke

   Tóth János jegyző

2./ Alpolgármester választás
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

3./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester

  Bizottsági elnökök

4./ Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének elfogadása
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester

  Gaál Sándorné Pénzügyi Bizottság elnöke

5./ Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor  polgármester

  Gaál Sándorné Pénzügyi Bizottság elnöke 

6./ Tulajdoni ügyek
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor  polgármester

7./ Helyi kitüntetésekről döntés
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor  polgármester 
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8./ Egyebek

1./ Polgármester eskütétele – tájékoztató a választásokról

Dr. Sajtos Sándor: felkéri Tóth János jegyzőt a Helyi Választási Iroda vezetőjét a 
tájékoztatásra. 

Tóth  János:  köszönti  a  megjelenteket,  és  ismerteti  a  választással  kapcsolatban 
megküldött tájékoztatót.

Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármesteri esküt tesz. 

Karnevál  Margit  (Helyi  Választási  Bizottság elnöke):  megköszöni  Budai  Mihály 
polgármester  eddigi  munkáját.  Jó munkát,  és  sok sikert  kíván Dr.  Sajtos  Sándor 
polgármester úrnak és a Képviselő-testületnek. 

Karácsony Ádám 17,50 órakor megérkezett. 

A Képviselő-testület gratulál az új Polgármesternek. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  megköszöni  a  Helyi  Választási  Bizottság,  és  a  Szavazat 
Számláló  Bizottságok  munkáját.  Rendkívüli  testületi  ülés  összehívását  javasolja 
2009. február 19.-re, amelyre összeállítja a képviselői munkával, valamint a hivatal 
működésével kapcsolatos változtatási javaslatait.

2./ Alpolgármester választás

Dr. Sajtos Sándor: Csörgő Mihály képviselőt javasolja alpolgármesternek. Szavazat 
Számláló  Bizottság  felállítását  javasolja.  A  bizottság  elnökének  Karácsony  Ádám 
képviselőt,  tagjainak  Törökné  Kelemen  Ildikó  és  Schottner  Jánosné  képviselőt 
javasolja. 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését. 

12/2009. (02. 12.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az 
alpolgármester  választás  lebonyolítására  szavazatszámláló  ad  hoc 
bizottságot  hoz  létre.  A  Képviselő-testület  a  bizottság  elnökévé 
Karácsony Ádámot,  tagjaivá  Schottner  Jánosné és  Törökné Kelemen 
Ildikó képviselőket megválasztja. 

A Képviselő-testület felkéri a bizottságot a szavazás lebonyolítására.

Határidő:  azonnal
Felelős:    Karácsony Ádám bizottsági elnök

Ezt követően sor kerül a titkos szavazásra. 
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Karácsony Ádám:  ismerteti  a  szavazás eredményét  (8  igen,  1  nem szavazat,  1 
tartózkodás). 

A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal, és 1 tartózkodás mellett meghozta 
döntését. 

13/2009. (02. 12.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Csörgő Mihályt 
alpolgármesterré választja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat kiadására.

Határidő:  2009. 02. 27.
Felelős:    Dr. Sajtos Sándor  polgármester  

A Képviselő-testület gratulál az Alpolgármesternek. 

3./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról

Dr. Sajtos Sándor: felkéri Tóth János jegyzőt a tájékoztatásra. 

Dr. Magyar Gábor 18,10 órakor megérkezett. 

Tóth János: tájékoztatást ad a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: 

− Sportházzal kapcsolatban egyeztetésre került sor, 
− ezentúl a Faluházban, Sportházban kétnaponta, a hivatalban naponta kerül 

sor takarításra,
− a testületi meghívók írott formában is kiadásra kerültek, 
− a közvilágítási bekötések folyamatban vannak,
− a Sportcsarnok használatával kapcsolatos két határozat kiadásra került, 
− a VSZ Zrt.-vel a szerződés aláírásra került, 
− a szemétdíj hátralékkal rendelkező lakosok listáját a hivatal megkapta, 
− a közmunkások az elmúlt időszakban a főutak mentén szedték a szemetet,
− a Falvédős kiadvány elkészült, 
− az óvodavezetői  pályázat  kiírásra került,  és a  megjelent  a  meghatározott 

helyeken.

Dr. Sajtos Sándor: felhívja a figyelmet arra, hogy 2009. március 09.-én 14,00-18,00 
óra  között,  a  Közép-Magyarországi  Regionális  Közlekedésszervezési  Iroda 
munkatársai  a  Kistérségi  Irodában  lakossági  fogadóórát  tartanak,  a  jelenlegi 
autóbusz  menetrenddel  és  szolgáltatással  kapcsolatban.  A  Váci-révhez  vezető 
Csapás  önkormányzati  tulajdonba  vétele  érdekében,  egyeztetésre  került  sor  a 
közútkezelővel.  Ennek  következtében  a  későbbiekben  a  terület  karbantartási 
feladatai is az önkormányzatot terhelik. Ezt követően az intézményi felújításokról ad 
tájékoztatást (A községháza felújításához kiviteli terv, Sportcsarnok tetőfelújításához 
statikai  szakvéleményt  kell  készíttetni,  az  óvoda  tetőcseréjéhez  is  különböző 
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előkészítő  munkákra  van  szükség).  Az  útépítésekkel  (Rózsa,  Viola,  Nefelejcs, 
Visegrádi utca), kapcsolatban két lakossági fórumot (Rózsa utca 2009. február 20. 
18,00 óra, Tormaréti utak 2009. február 27. 18,00 óra) hirdetett az önkormányzat, a 
lakosság tájékoztatására. Az orvosi ügyelet támogatásával (a Tahitótfalura eső rész 
1.540.480  Ft)  kapcsolatban  ad  tájékoztatást,  és  javasolja,  hogy  a  döntésre  a 
következő ülésen kerüljön sor. Felkéri Tóth János jegyzőt a tájékoztatásra a Tiszta 
Forrás  Tahitótfaluért  Kulturális  Egyesület  beadványával  kapcsolatban  (közérdekű 
adatok szolgáltatása).

Tóth  János:  ismerteti  az  Joóri  András  adatvédelmi  biztos  levelét,  amely  az 
önkormányzat eljárását vizsgálta a közérdekűnek minősített adatokkal kapcsolatban. 
A vizsgálat megállapította az önkormányzat jogszerű eljárását. 

4./ Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének elfogadása

Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 2009. évi költségvetés 
tervezetét  a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  a  bizottsági  elnökök  és  az 
intézményvezetők  által  leadott  javaslatok  figyelembe  vételével.  Felkéri  Gaál 
Sándornét a Pénzügyi Bizottság elnökét az előterjesztésre. 

Gaál  Sándorné:  két  ülésen  foglalkozott  a  Pénzügyi  Bizottság  a  költségvetés 
előkészítésével.  Felhívja  a  Képviselő-testület  figyelmét  arra,  hogy  a  bizottság  az 
előkészítés  során  több  kérdésben  nem  tudott  megegyezésre  jutni  (intézményi 
költségvetés tervezetek, a köztisztviselők 10%-os minőségi pótléka). Javasolja, hogy 
ezekről a tételekről, az ismertetés közben külön döntsön a testület, a végszavazás 
előtt.  Ezt követően ismerteti  a költségvetési  tervezetet.  Javasolja,  az intézmények 
által benyújtott eredeti költségvetés tervezetet elfogadásra. 

Törökné  Kelemen Ildikó:  az  iskolában  valóban  nem szavazott  meg  a  bizottság 
betegszabadságot  és  helyettesítést,  viszont  a  felhasználás  arányában  félévente 
módosításra kerül az előirányzat. Véleménye szerint a realitásoknak és az előző évi 
felhasználásoknak megfelelően kell az előirányzatot betervezni. Költségvetést azért 
készít  az  önkormányzat,  hogy  az  szerint  gazdálkodjon.  A  köztisztviselők  10%-os 
minősítési  pótlékát  nem  tartja  etikusnak,  mert  ugyan  nem  tervezett  a  bizottság 
jutalmat, de étkezési jegyet, üdülési utalványt  igen. Ez közalkalmazottak esetében 
egy  dolgozónál  egy  évben  222  eFt,  köztisztviselőknél  234.950  Ft-ot,  ráadásul 
számukra  kötelező  a  ruhapénz  kifizetése  is.  A  nem  kötelező  juttatások  az 
önkormányzat intézményeire vetítve, összességében 27 M Ft-ot jelentenek. 

Gaál Sándorné: elvárjuk a pontos tervezést az intézményektől, de nem tervezhetnek 
biztos kiadást,  ami  a  betegszabadságok révén a helyettesítések kapcsán elő  fog 
fordulni.  Egy  fontos  kiadási  tétel  sem  maradt  ki  a  költségvetési  tételekből,  a 
közintézmények túltervezése miatt. Ez a biztonságos gazdálkodás. Hiába emelik a 
közüzemi díjakat, akkor is bírható lesz az önkormányzat számára. 

Csörgő Mihály: az az összeg, amit nem használ fel az intézmény nem vész el?

Gaál Sándorné: kifizetésre kizárólag a közüzemi számlákon lévő összegek kerülnek. 
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Wágner  Péter  Antal:  ha  a közüzemi  díjat  túltervezzük,  akkor  nem inspiráljuk az 
intézmények vezetőit, spórolásra. 

Tóth  János:  a  működési  kiadások  esetében  tartalékkal  tervezés  szükséges,  a 
biztonságos gazdálkodás végett. Esetleg, ha havi leolvasással történne a számlázás, 
pontosabban  lehetne  meghatározni  a  kiadásokat,  és  az  éves  költségvetés 
összeállításakor ez nem jelentene problémát. Javasolja, hogy fogadja el a testület az 
intézmények költségvetését azzal, hogy a fel nem használt összeg nem vész el, és 
az intézményvezetőnek nincs joga felhasználni  más területre. Felhívja a figyelmet 
arra, hogy a jelen gazdasági helyzetben, iparűzési illetve gépjárműadó csökkenés is 
előfordulhat.  A közszférában dolgozók részére inflációkövető béremelés az elmúlt 
években  nem  valósult  meg,  ráadásul  idén  jelentős  reálbér  veszteség  éri  a 
dolgozókat.  Felhívja  a figyelmet  arra,  hogy a kormány által  előterjesztett  13. havi 
bérkompenzálás, 600 eFt többletet jelentene az önkormányzat számára. A bizottság 
úgy döntött, hogy ebben az évben nincs jutalom, ezzel szemben a hivatal, a hatósági 
munka  mellett  több  más  jellegű  feladatot  is  ellát  (pl.  tüdőszűrés,  kutyaoltás 
lebonyolítása,  rendezvények,  ünnepségek  előkészítése,  lebonyolítása  stb).  Kéri  a 
testületet  annak  figyelembe  vételével  döntsön  a  10%-os  minőségi  pótlékkal 
kapcsolatban, hogy néhány kolléga bére nem sokban különbözik a közmunkások 
minimálbérétől. 

Dr. Sajtos Sándor: a közüzemi díjak (díjnövekedésből adódó) elszámolása február 
folyamán érkezik be a hivatalhoz. Az intézmények energiafelhasználása három évre 
visszamenőleg nem növekedett, és az intézményi felújítások is a megtakarításokat 
célozzák. Nem megfelelő a hivatali létszám, sok beruházás előkészítése azért nem 
zajlott le időben, mert a hivatalban nincs olyan ember, aki munkaköréből adódóan, a 
pályázati  kiírásokat,  közbeszerzési  eljárásokat,  pályázati  ajánlatok  bekérését, 
felügyelje,  koordinálja,  ellenőrizze  naponta.  A  hivatali  létszám  évek  óta  nem 
emelkedett, szemben a lakosság, és az állam által meghatározott, kötelező feladatok 
számával,  amelyek  évről  évre  növekednek.  Két-  három  ember  felvétele  jóval 
nagyobb költséget jelentene az önkormányzatnak, mint a 10 %-os minősítési pótlék.

Gaál  Sándorné:  nagy  elvárások  vannak  megfogalmazva,  a  hivatali  apparátussal 
szemben.  Rendezvényeken,  választásokon,  katasztrófa-helyzetek  elhárításánál, 
legyenek elérhetők, az adós kolléganők hatékonyan hajtsák be a hátralékokat stb. 
Javasolja, hogy a 10%-os minőségi pótlékot, a tervezettnek megfelelően támogassa 
a Képviselő-testület.

Törökné Kelemen Ildikó: két ember felvételét javasolja. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  elvben  kezelhető  két  ember  felvétele,  csak  hely  nincs  a 
hivatalban, ahová le lehetne őket ültetni.

Törökné Kelemen Ildikó: javasolja, hogy az előző évben felhasznált összeg alapján 
legyen betervezve a költségvetés. 

Szabó Judit: kérje az önkormányzat a végszámlázást, januárban. 
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Dr. Sajtos Sándor: kezdeményezzük a szolgáltatónál. Más hozzászólás, nem lévén 
kéri  a  Képviselő-testület,  hogy  szavazzon  Gaál  Sándorné  javaslatáról,  ami  az 
intézmények költségvetés tervezetét illeti. 

A Képviselő-testület 10 igen, 1 nem (Törökné Kelemen Ildikó) szavazattal meghozta 
döntését. 

14/2009. (02. 12.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az intézmények 
költségvetés tervezetét 2009. évre jóváhagyja, és a rendeletbe beépíti.

Határidő:  azonnal
Felelős:    Tóth János jegyző

Dr. Sajtos Sándor: kéri, aki támogatja a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 
az átlag 10 %-os bérkiegészítést kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület 10 igen, 1 nem (Törökné Kelemen Ildikó) szavazattal meghozta 
döntését. 

15/2009. (02. 12.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri 
Hivatal  köztisztviselői  részére  átlag  10  %  bérkiegészítést  hagy  jóvá, 
melyet a költségvetési rendeletbe betervez. 

Határidő:  azonnal
Felelős:    Tóth János jegyző  

Gaál Sándorné: milyen juttatást jelent a dolgozóknak a kormány által előterjesztett 
13. havi bérkompenzálás (600 eFt többlet)?

Tóth  János:  ebben  az  esetben  minden  dolgozó  az  alapbérének  megfelelően 
megkapná a 13. havi bért. 

Szabó Judit: az üdülési csekk és a többi juttatás nem azért lett megemelve, hogy 
kompenzálásra kerüljön a 13. havi bér kiesése?

Gaál Sándorné:  nem,  az adómentes juttatások körét  kívánta  emelni  a  bizottság. 
Mivel  a  Zeneiskola  kitűnő  minősítése  miatt  a  költségvetésben  plusz  4  M  Ft 
bevételtöbblet  keletkezett,  így  kívánta  a  bizottság  az  intézményben  dolgozókat 
elismerni. 

Tóth János: felhívja a figyelmet arra, lehet, hogy az adómentes juttatások rendszere 
változni fog. 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta döntését. 
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16/2009. (02. 12.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  13.  havi  bér 
teljes körű kompenzálásához 600 eFt és járulékai fedezetet biztosít az 
önkormányzat dolgozói részére, melyet a költségvetésbe betervez.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat kiadására.

Határidő:  azonnal
Felelős:    Tóth János jegyző

Gaál  Sándorné:  ismerteti  a  polgármester  illetményére  vonatkozó  bizottsági 
javaslatot. (444.500 Ft + 134.000 Ft költségtérítés). 

Wágner Péter Antal: az illetményalap emelkedett?

Gaál Sándorné: igen. 

Tóth  János:  kéri  a  Képviselő-testületet,  aki  a  Pénzügyi  Bizottság  javaslatát 
támogatja, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését (Dr. Sajtos Sándor nincs 
jelen).

17/2009. (02. 12.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Dr.  Sajtos 
Sándor polgármester bérét 444.500 Ft-ban és költségtérítését 134 eFt-
ban állapítja meg 2009. 02.02.-től.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt  a  kinevezési  okmányok 
elkészítésére.

Határidő:  2009. 02. 20.
Felelős:    Tóth János jegyző

Gaál  Sándorné:  megköszöni  a  pénzügyi  csoport  segítő  együttműködését,  a 
költségvetés összeállításánál, és kéri ennek figyelembe vételét a 10 %-os minőségi 
pótlék elosztásánál. Az alpolgármester illetménye 70 eFt volt (ennek alapján van a 
költségvetésbe betervezve). Amennyiben nagyobb súlyú feladatok ellátása lesz az 
alpolgármester feladata, a bizottság ezt az összeget emelni javasolja. 

Dr. Sajtos Sándor: konkrétan nem került még meghatározásra a feladatkör, ezért 
javasolja, hogy a következő ülésen döntsenek erről. 

Wágner Péter Antal: javasolja, hogy a bizottsági struktúra átalakulása után döntsön 
a testület a kérdésben. 
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Gaál Sándorné:  folytatja  a költségvetés ismertetését  (támogatások, beruházások, 
lekötött betét). Javaslatai: 

− polgármester utalványozása (évi  2,5 M Ft,  esetenként max. 500 eFt dologi 
kiadás, max, 50 eFt szociális támogatás, civil szervezeteket nem támogathat), 

− betétlekötés (110 M Ft 3 hónapos, 40 M Ft 28 napos futamidejű lekötés),
− temetési költség 200 eFt-ban való megállapítása (20 eFt támogatás).

Ezt  követően  Tahitótfalu  Község  2009.  évi  költségvetési  tervezetét,  és  a 
költségvetési  rendeletet  a  bizottság  javaslatai  és  a  határozatba  foglalt 
kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolja.

Wágner  Péter  Antal:  a  regionális  informatika  működtetése  (5,4  M Ft)  mit  foglal 
magába?

Tóth János: az e-közigazgatás éves működtetési költségét jelenti. 

Wágner Péter Antal: nagyon magas ez az összeg. 

Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatást ad az e-közigazgatással kapcsolatban. 

Wágner Péter  Antal:  már  ez a működési  költség is  sok.  Milyen költségekre kell 
számítani a rendszer esetleges korszerűsítése során? 

Szabó Judit: felelősségre vonás kistérségi szinten történt? 

Dr. Sajtos Sándor: február 18.-án tárgyalja a kistérség. 

Szabó Judit: javasolja, foglaljon állást ebben a kérdésben a Képviselő-testület. 

Dr. Magyar Gábor: egyetért, a javaslattal.

Wágner Péter Antal: informatikai, szakmai, és jogi felülvizsgálatot javasol, továbbá 
azt,  hogy a kistérségi  ülésen vegyen részt  szakértőként  az Informatikai  Bizottság 
egyik tagja. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  javasolja,  kérjenek  tájékoztatást  Dietz  Ferenc  szentendrei 
polgármestertől, a kistérségi iroda elnökétől. 

Dr. Magyar Gábor: kezdeményezzünk számonkérést. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  aki  egyetért  azzal,  hogy  a  Képviselő-testület  vizsgálatot 
kezdeményezzen, hogy a kistérség tárja fel a helyzetet, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta döntését. 



9

18/2009. (02. 12.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete DPÖTKT által az 
EU-s  GVOP  pályázat  keretében  elnyert  e-közig  projekt  jelenlegi 
helyzetének  feltárását  és  szükség  szerint  a  felelősség  megállapítását 
kezdeményezi.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő:  2009.02.20.
Felelős:    Dr. Sajtos Sándor polgármester

Ezt követően a Képviselő-testület 19,55-20,10 óráig szünetet tartott. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  javasolja,  döntsön  a  testület  a  pénzmaradvány  lekötéséről 
(február 18.-án lejár a lekötés). Ismerteti  a lehetőségeket (meghosszabbítás, vagy 
újabb betéti kamatkonstrukció bekérése). 

Nagyházú Miklós: a legkedvezőbb ajánlatot kell elfogadni. 

Törökné  Kelemen  Ildikó:  javasolja,  hogy  a  Képviselő-testület  bízza  meg  a 
polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot fogadja el. 

Dr. Sajtos Sándor: kéri, hogy a testület döntsön! 

Gaál  Sándorné:  javasolja,  hogy  a  110  M Ft  megtakarítás,  egy  összegű,  három 
hónapra történő lekötéséről kérjenek ajánlatot. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  kéri,  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  temetési  segély  alapját 
határozza meg. A Pénzügyi Bizottság javaslata 200 eFt.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta döntését. 

19/2009. (02. 12.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  helyben 
szokásos temetési költség minimumát 200 eFt-ban állapítja meg, melyet 
a költségvetésben szerepeltet.

Határidő:  azonnal
Felelős:    Tóth János jegyző  

Vaczó Zoltán: a Gallardo Entertainmant Kft. kérelmét ismerteti (díjemelés 25 eFt/hó 
2009-2011-ig). A szolgáltató a díjemelést, a honlap karbantartására fordított munka 
mennyiségének 50 %-os megemelkedésével magyarázza. Az Oktatási Bizottság a 
kérelmet elfogadásra javasolja. 

Wágner Péter Antal: javasolja, hogy a későbbiekben a helyi TV felvételei kerüljenek 
a honlapon megjelenítésre. 
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Vaczó Zoltán: erre a kistérségi portált is igénybe lehet venni. 

Dr. Sajtos Sándor: a meglévő rendszeren, költségmentesen működtethető lenne. 

Wágner Péter Antal:  javasolja,  hogy a  18/2009  határozat  után a Kistérségtől  ne 
kérjen a Képviselő-testület szívességet. 

Dr. Sajtos Sándor: ez nem szívesség, már ki van fizetve. 

Vaczó  Zoltán:  a  Gallardo  Entertainment  Kft.  kérelmét  elfogadásra  javasolja, 
(25 eFT/hó, 2009-2011.-ig.).

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta döntését. 

20/2009. (02. 12.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  honlap 
üzemeltetésére 25 eFt/hó költséget a költségvetésbe betervez.

Határidő:  azonnal
Felelős:    Tóth János jegyző  

Vaczó Zoltán: a Danubia Televízió (volt Dunakanyar Tv) kérelmét ismerteti (a tavalyi 
1  M Ft  támogatás helyett,  2  M Ft).  A szerződésben kikötött  feltételek Tahitótfalu 
részéről: 

− nincs titoktartási kötelezettség,
− a szerződés, az aláírástól számítva él (február 1.-től),
− a szolgáltató köteles abban az esetben is a szolgáltatásra, ha évközben elfogy 

a pénze.
A  Danubia  Televízió  ezeket  a  feltételeket  elfogadta,  így  az  Oktatási  Bizottság  a 
2 M Ft támogatást elfogadásra javasolja. 

Wágner Péter Antal: javasolja, hogy a támogatás költségvetési évre szóljon (2009. 
december 31.-ig.), így az összeg 1,7 M Ft legyen. 

Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta döntését. 

21/2009. (02. 12.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Danubia 
Televízióval  (térségi)  szerződést  köt  2009.  évre  televízió  műsorok 
készítésére, melyhez 1,7 M Ft-ot biztosít. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat 
végrehajtására.

Határidő:  2009.02.27.
Felelős:    Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Törökné  Kelemen  Ildikó:  köteles  a  testület  a  kistérségi  informatikai 
költségnövekedést elfogadni? 

Szabó Judit: javasolja, hogy szerepeljen a költségvetésben, de legyen visszatartva, 
és csak testületi döntés után legyen utalható.

Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését (Dr. Magyar Gábor nincs 
jelen).

22/2009. (02. 12.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  kistérségi 
informatikai  rendszer  működtetéséhez  az  önkormányzatot  2009.  évre 
terhelő költséget a költségvetésbe betervezi, de azt csak külön testületi 
döntés alapján utalható át a Kistérségnek. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat 
végrehajtására.

Határidő:  folyamatos
Felelős:    Dr. Sajtos Sándor polgármester

Gaál Sándorné:  a polgármester utalványozási  keretére tesz javaslatot  (2,5 M Ft, 
max. 500 eFt/alkalom, segély max. 50eFt).

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését (Dr. Magyar Gábor nincs 
jelen).

23/2009. (02. 12.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert saját hatáskörben max.  2,5 M Ft felhasználására (max. 
alkalmanként 500 eFt), mely azonban civil szervezetek támogatására és 
segélyre nem fordítható. A polgármester max. 50 eFt egyszeri segélyt 
állapíthat meg rendkívül indokolt esetben (alkalmanként). 

A Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy a határozat  szerintieket  a 
költségvetési rendeletben szerepeltesse.

Határidő:  azonnal
Felelős:    Tóth János jegyző

Dr.  Sajtos  Sándor:  az  orvosi  ügyelet  támogatásával  kapcsolatban  ismerteti  az 
előzményeket (pénzügyi elszámoltatás), és a lakosságszám arányában megállapított 
összeget (1,540 eFt). 

Schottner Jánosné: ezt az összeget bérre fordíthatja?
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Dr.  Sajtos  Sándor:  ehhez  még  többletigénye  lett  volna,  de  ezt  a  javaslatot 
támogatták a környező települések polgármesterei.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését (Dr. Magyar Gábor nincs 
jelen).

24/2009. (02. 12.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az orvosi ügyelet 
többletigényéhez  igazodva  2009.  évre  1,540  M  Ft  többlettámogatást 
állapít meg, melyet a költségvetésben szerepeltet. 

Határidő:  azonnal
Felelős:    Tóth János jegyző

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a tervezett útépítéssel kapcsolatban készített határozati 
javaslatot  (Rózsa,  Viola,  Nefelejcs,  Visegrádi  utca),  illetve  az  épített  környezet 
átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi Korm. Rendelet 28. § (2) pontját. 

Szabó Judit: javasolja, hogy a nyilatkozatok visszaérkezésére is szabjon határidőt a 
testület. Abban az esetben mi történik, ha csak 2-3 utcában lesz igény az útépítésre?

Dr. Sajtos Sándor: a Rózsa utca esetében, abban az esetben, nem valósul meg a 
beruházás. A Tormaréti utakat azonban együtt kell kezelni, a vízelvezetés miatt. A 
nyilatkozat leadásának határideje: 2009. március 6. 

Schottner Jánosné: javasolja, hogy a tájékoztató levelekkel együtt a nyilatkozat is 
kiküldésre kerüljön. 

Vaczó Zoltán: egy összegű befizetés is lehetséges?

Tóth János: ebben az esetben 300.000 Ft/ingatlan.

Wágner Péter Antal: akkor nem éri meg az egy összegű kifizetés. 

Dr. Sajtos Sándor: aki a pontosításokkal el tudja fogadni, és támogatja a határozati 
javaslatban megfogalmazottakat, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta döntését. 



13

25/2009. (02. 12.) Képviselő-testületi  határozat 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetése alapján közútfejlesztést végez a 

- Viola utca (Sionhegyi úttól – Orgona útig),
- Nefelejcs utca (Sionhegyi úttól – Orgona útig),
- Visegrádi utca (Sionhegyi úttól – Orgona útig)és
- Rózsa utca teljes hosszában.

A  beruházás  megkezdésére  az  érintett  utcák  ingatlantulajdonosának 
többségi  (min.  60 %) nyilatkozata  és  szerződés alapján kerül  sor.  A 
beruházás több részletben is  megvalósítható,  azonban a műszakilag 
egy egységet alkotó fejlesztések csak együttesen valósíthatók meg. 

Amennyiben az ingatlantulajdonosok 60%-a a fentiek szerint igényli  a 
beruházást,  abban  az  esetben  a  közútfejlesztési  hozzájárulási 
kötelezettségről az 1997. LXXVIII tv. 28 §-a alapján határozatot kap a 
többi érintett (nem nyilatkozó) ingatlan tulajdonosa.

Az egy ingatlanra jutó közútfejlesztési költséget az ingatlantulajdonosok 
havi egyenlő részletekben (96 hónapon keresztül), pénzintézettel kötött 
államilag támogatott szerződés keretében fizetik meg (3020 Ft/hó). Egy 
összegű közútfejlesztési hozzájárulás 300.000 Ft/ingatlan.

Az Önkormányzat az utak tervezését, és a lebonyolítással járó egyéb 
költségeket fedezi,  továbbá a négy érintett  utca teljes beruházásához 
50 M Ft költséget biztosít. A teljes beruházás költsége 110 M Ft, melyet 
az Önkormányzat a hitel kerete terhére valósít meg, lakossági fentebb 
említett  utólagos  támogatás  mellett.  Amennyiben  a  beruházás 
részletekben  kerül  megvalósításra,  úgy  a  támogatás  összege  a 
beruházás arányában csökken. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozatok 
végrehajtására.

Határidő: 2008.03.06. nyilatkozatok bekérése
2009. 08. 31. (kivitelezésre)

Felelős:     Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Dr.  Sajtos  Sándor:  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  Községháza 
bővítésének, illetve felújításának követelménye a kiviteli terv készítése. Ez azért is 
szükséges, hogy a közbeszerzési eljárás során beérkezett árajánlatokat a megfelelő 
módon lehessen értékelni. Ezt követően a kiviteli terv készítésére tervezett pályázati 
kiírás szempontjait ismerteti. 

Szabó Judit: a kiviteli terv, illetve a műszaki ellenőr finanszírozása, milyen keretből 
történne?
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Gaál Sándorné: a tartalékkeret terhére. 

Csörgő Mihály: az Építési Bizottság javaslata szerint, profi céget kell megbízni, aki 
az  elejétől  a  végéig  menedzseli  és  lebonyolítja  a  beruházásokat,  de  az  akkor 
meghatározott összegek között ez a kiadás nem szerepelt. 

Szabó Judit: kiviteli-pénzügyi ütemtervet kellene kérni. 

Wágner Péter  Antal:  javasolja,  hogy a községháza építését  gondolja végig még 
egyszer a testület. Véleménye szerint a település központja a hídfőnél található.

Dr. Sajtos Sándor:  a Vertical  is  szóba került  erre a célra,  de szerkezetileg nem 
alkalmas közintézménynek. 

Wágner Péter Antal: nem alakítható át?

Csörgő Mihály: jóval nagyobb költséget igényelne.

Tóth János: engedélyes terv, csak a jelenlegi községháza épületére van. 

Schottner Jánosné: az Építési Bizottság ülésein ez a kérdés már többször is szóba 
került, többször is át lett tárgyalva. Tovább kell lépni. 

Csörgő Mihály: egyetért Schottner Jánosnéval.

Dr.  Sajtos  Sándor:  aki  a  községháza  kiviteli  terveinek  elkészítésére,  illetve  az 
intézményi  beruházások lebonyolítására kiírandó pályázat szempontjaival egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 

A  Képviselő-testület  10  igen  szavazattal,  és  1  tartózkodás  (Wágner  Péter  Antal) 
mellett meghozta döntését. 

26/2009. (02. 12.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  községháza 
kiviteli  tervének  elkészítésére,  valamint  az  intézményi  (községháza, 
óvoda, iskola, sportcsarnok,) beruházások lebonyolítására pályázatot ír 
ki,  melynek  kiírásával  az  Őszy  és  Őszy  Kft-t-  bízza  meg  (a 
közbeszerzési felelőst).

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő:  2009.02.19.
Felelős:    Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: aki a tervezett költségvetési rendelettel egyetért, kézfeltartással 
jelezze. 
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, és 2 tartózkodás (Törökné Kelemen Ildikó, 
Wágner Péter Antal) mellett megalkotta rendeletét.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2009 (II.13.) rendelete

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Ezt követően a Képviselő-testület 22,00-22,10 óráig szünetet tartott. 

Dr. Magyar Gábor távozott. 
Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy ha a belterületi utakra 
beadott pályázat nyer, az útépítési beruházásokat át kell gondolni. 

5./ Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása

Gaál  Sándorné:  ismerteti  a  Pénzügyi  Bizottság  által  megvizsgált  2008.  évi 
költségvetési módosítást, és elfogadásra javasolja. 

Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal megalkotta rendeletét. 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2009 (II.13.) rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének 
módosításáról

6./ Tulajdoni ügyek

Fanczal Sándorné kérelme

Tóth  János:  ismerteti  a  kérelem  tartalmát  (2515  hrsz.-ú  ingatlan  egy  részének 
bérlete).

Schottner Jánosné: már befüvesedett az a telek, közcélra lehetne használni. 

Szabó Judit: az iskolásoknak kellene átadni. 

Schottner Jánosné: az egészet esetleg, de egy részét nem javasolja bérbe adni. 

Dr. Sajtos Sándor: egy részét parkolónak is lehetne használni. 

Szabó Judit: a Pintér ház kertjét kell felajánlani a kérelmező részére. 

Dr. Sajtos Sándor: ott tereprendezésre van szükség.

Csörgő Mihály: a Pintér ház kertje nem erre való. 
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Tóth  János:  javasolja,  hogy  a  Képviselő-testület  térjen  vissza  a  kérelem 
tárgyalására. 
Dr. Sajtos Sándor: aki támogatja a kérelmet, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület a kérelmet nem támogatta. 
Csörgő Mihály: javasolja, hogy a helyszínen is vizsgálják meg az ingatlant, esetleg 
a hátsó része bérbe adható lenne. 

Gombos Erzsébet kérelme

Tóth János:  ismerteti  a kérelem tartalmát (közterület  használati  díj  részletfizetési 
kérelme).
Dr. Sajtos Sándor: aki támogatja a kérelmet, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését. 

27/2009. (02. 12.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  engedélyezi 
Gombos Erzsébet (2022 Tahitótfalu, Duna sor 10.) részére a 2007, 2008 
és  2009  évi  közterület  használati  díj  megfizetését  havi  egyenlő 
részletekben 2009. március 1.-től, 2009. december 31.-ig. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  a  határozat 
kiadására.

Határidő:  2009.02.27.
Felelős:    Dr. Sajtos Sándor polgármester

Nagy Norbert kérelme

Tóth János: ismerteti a kérelem tartalmát (reklámtábla kihelyezése közterületre).

A Képviselő-testület a kérelmet nem támogatta. 

7./ Helyi kitüntetésekről döntés

Dr. Sajtos Sándor:  Képíró Gábor javaslatát  ismerteti  (Tolnay Miklós színművészt 
javasolja, a Tahitótfalu Emlékérem kitüntetésre).

Gaál  Sándorné:  javasolja,  hogy  a  Kulturális  Bizottság  tárgyalja  meg,  és 
véleményezze a javaslatot a döntés előtt.

8./ Egyebek

Vaczó Zoltán:  javasolja,  hogy a  regionális  televízió  működése  kistérségi  szinten 
legyen  támogatva.  A  televíziótól  megkapott  anyagok  minél  előbb kerüljenek fel  a 
honlapra, illetve a könyvtárban is megtalálhatóak legyenek a Községi Tájékoztató 
eddig megjelent számaival, és a Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveivel együtt. 
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Kéri,  hogy  Mócsai  Zsolt,  informatikai  szolgáltatásával  kapcsolatban  készítsen 
beszámolót,  és  ennek,  megfelelően  a  Képviselő-testület  vizsgálja  meg  a 
szerződésében foglalt díj mértékét. Beszámol egy esetleges mini óvoda létesítéséről, 
melynek ügyintézése folyamatban van.

Schottner  Jánosné:  bármelyik  anyuka  is  felvállalhatja,  4-5 gyermek  felügyeletét, 
még állami támogatást is kaphat. 

Vaczó  Zoltán:  magánszemélyként  nem,  csak  alapítványként  lehet  lehívni  állami 
támogatást  erre  a  tevékenységre.  Kéri,  a  Képviselő-testület  döntsön  az  újság 
szerkesztői bizottságának tagjairól. Javaslata Almássy Csaba (főszerkesztő), Szabó 
Judit, Karácsony Ádám, Vaczó Zoltán, Béres Gabriella, Budai Mihály.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta döntését. 

28/2009. (02. 12.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Almássy Csabát 
főszerkesztővé, Szabó Juditot, Karácsony Ádámot, Vaczó Zoltánt, Béres 
Gabriellát,  és Budai  Mihályt  a  helyi  újság szerkesztőbizottság tagjává 
választja, a korábbi tagokat pedig felmenti. 

A Képviselő-testület felkéri  a polgármestert, a határozat kiadására.

Határidő:  2009.02.27.
Felelős:    Dr. Sajtos Sándor polgármester

Nagyházú  Miklós:  javasolja,  hogy a  Hermann  Ottó  utcára  kikerüljön  a  zsákutca 
tábla. 

Szabó  Judit:  a  H.É.SZ.  módosításával  kapcsolatban  érdeklődik.  Mikor  lesz  a 
Falugyűlés? Mikor tartja a település a március 15.-i ünnepséget? A Jóság dűlőnél 
kihelyezett, és eltűnt tükör pótlását kéri. 
Dr.  Sajtos  Sándor:  az  eljárás  folyamatban  van,  áprilisban  tárgyalható  lesz. 
Javasolja, hogy a Falugyűlés február 26.-án legyen. Mivel március 15. vasárnapra 
esik, a Kulturális Bizottság ezt az időpontot javasolja az ünnepség megtartására. A 
tükör pótlására sor fog kerülni (a megrendelés már megtörtént). 

Vaczó Zoltán: a Petőfi Sándor utcában folyamatban lévő építkezés miatt, a járdát 
elkerítették. Mivel a ház már áll kéri az eredeti állapot visszaállítását. 

Gaál Sándorné:  fekvőrendőr létesítését  javasolja,  a Bajcsy-Zsilinszky utcában az 
iskola előtt. 

Dr. Sajtos Sándor: az Elekfy utcában is van ilyen tervezve. 

Tóth János:  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy a hivatal  a  HOLA 2000 Bt. 
felszólította, és február 18.-ra beidézte több beérkezett panasz miatt. 
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Schottner Jánosné: javasolja, hogy a Sportcsarnok, Népház, Faluház szerződését 
vizsgálja felül a Képviselő-testület.
Ezt követően a Képviselő-testület 22,55-23,12 óráig zárt ülést tartott. 

Dr. Sajtos Sándor:  megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az ülést 23,12 
órakor bezárta. 

K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor Tóth János
  polgármester    jegyző
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