Tahitótfalu Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: 1/2011.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 13án (csütörtök) 1800 órakor tartott rendkívüli üléséről.
Helye: Községháza, Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Hiányzók: Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner Jánosné
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket. Megállapítja a Képviselő-testület
határozatképességét (9 főből 6 fő jelen). Javasolja, hogy az 1. napirend keretében
hallgassák meg Antal Katalin kulturális referens (Dunakanyari-Pilisi Önkormányzatok
Kistérségi Társulás) beszámolóját az elmúlt, illetve az idei év tervezett
rendezvényeiről. Felkéri Szabó Judit, és Csörgő Mihály képviselőket a jegyzőkönyv
hitelesítésére.
A Képviselő-testület 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházú Miklós, Szabó Judit) 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 polgármester
2./ Bizottságok tájékoztatója
Előadó: Bizottsági elnökök
3./ Tulajdoni ügyek
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
4./ Helyi rendeletek módosítása (SZMSZ, helyi díjak)
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke
5./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése előkészítése
Előadó: Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke

-26./ Általános Iskola igazgatói álláspályázat kiírása
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Kubanek István Kulturális Bizottság elnöke
7./ Háziorvosi szerződések módosítása
Előadó: Tóth János jegyző
8./ Egyebek
1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Antal Katalint a tájékoztatásra.
Schottner Jánosné 1807 órakor megérkezett.
Antal Katalin (DPÖTKT kulturális referens): röviden ismerteti a beszámolót (2010
és 2011. év rendezvényeire vonatkozóan – Tahitótfaluban Állati Parádé). Kéri a
település Önkormányzatát, hogy lakosságszám arányában támogassa az idei évre
tervezett programokat (300.000 Ft).
Dr. Pálvölgyi Tamás 1810 órakor megérkezett.
Dr. Sajtos Sándor: eddig ezeket a rendezvényeket a Kistérség a tagdíjból
finanszírozta, esetleg év közben kértek egyes programokhoz támogatást. Véleménye
szerint a felsorolt programokat a Kulturális Bizottság által összeállított
rendezvénytervvel kell szinkronizálni, ezt követően a Képviselő-testület elé
terjeszteni. Javasolja, hogy a február 10-re tervezett ülésen döntsenek csak a
kérdésben. Megköszöni a részletes beszámolót, és az elmúlt év munkáját.
Szabó Judit: a tavalyi évben pont az Eperfesztivállal egy időpontban rendezte a
Kistérség a Zengő fesztivált. Jelezte ezt a szervezők felé, de nem vették figyelembe.
Antal Katalin: a rendezvénytervet a települések művelődésszervezőivel történt
egyeztetések után állították össze. A művelődésszervezőtől nem érkezett az
időpontra kifogás.
Szabó Judit: Egyesülete (Vox Insulae) már a felkérés napján jelezte a Kistérség felé
a két rendezvény időpontjának azonosságát.
Tóth János: a Képviselő-testület már az év elején elfogadta Tahitótfalu község
rendezvénytervét. A környező települések egyik legnagyobb rendezvényének
figyelmen kívül hagyása, a települést hátrányosan érinti. Nincs kifogása az „Állati
Parádé” ellen, de mint a Tahitótfalui Lovas Sport Egyesület elnöke kéri,
egyeztessenek a programmal kapcsolatban.
Antal Katalin: valóban, az információáramlást erősíteni kell.
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a két ülés között történt fontosabb eseményeket, és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtását.
2./ Bizottságok tájékoztatója
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ levelét.
A Megyeri híd átadásához fűződő forgalombiztonsági beavatkozások kapcsán 2010.
december 29-én ismételt közbeszerzési eljárás került kiírásra. Az ajánlatok bontása
2011. január 17-én, a hiánypótlások beadása –várhatóan- január 24-én történik. Az
Önkormányzatnak az érvényes ajánlatok megküldését követően 2011. február 1-ig
kell nyilatkozni, mely ajánlatot fogadja el, ezért valószínűleg rendkívüli ülés
összehívására kerülhet sor.
Gazdasági Bizottság
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Gaál Sándornét a Gazdasági Bizottság elnökét a
tájékoztatásra.
Gaál Sándorné: a költségvetés előkészítéséről, az SZMSZ felülvizsgálatáról a 4.
illetve 5. napirend keretében számol majd be. A Bizottság elfogadta a 2011. évi
üléstervét, mely igazodott a Képviselő-testület munkatervéhez, valamint a betartandó
határidőkhöz.
Kulturális Bizottság
Kubanek István: a Bizottság az iskolaigazgatói munkakörben kiírandó pályázatot
tárgyalta.
Dr. Sajtos Sándor: felkéri a Kulturális Bizottság elnökét, hogy a Bizottság
határozatát, a későbbiekben (7. napirend) ismertesse.
Szociális Bizottság
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Schottner Jánosnét a Szociális Bizottság elnökét a
tájékoztatásra.
Schottner Jánosné: tájékoztatja a megjelenteket a HPV vírus elleni oltóanyag
beszerzésre érkezett ajánlat tartalmáról (1 oltás költsége, járulékokkal együtt kb.
20.000 Ft.) és javasolja, hogy az újságban, szülői értekezleten, illetve levélben
tájékoztassák az érintetteket a lehetőségről.
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a tavalyi év tapasztalatait. Minél előbb dönteni kell a
kérdésben, hogy elég idő legyen a megfelelő előkészítésre.
Nagyházu Miklós: javasolja, hogy a Képviselő-testület vállalja át ebben az évben is
két védőoltás költségét, amennyiben az elsőt a szülő finanszírozza.
Dr. Sajtos Sándor: javasolja, hogy a szünet után döntsenek, legyen idő
végiggondolni a kérdést.
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Erdőbirtokossági Társulat létesítése
Dr. Sajtos Sándor: felkéri
előterjesztésében foglaltakat.

Dr.

Pálvölgyi

Tamás

képviselőt,

ismertesse

Dr. Pálvölgyi Tamás: röviden ismerteti az előzményeket, valamint az írásban
benyújtott előterjesztést. A területnek mintegy 210 tulajdonosa és 57 haszonélvezője
van. A tulajdonosok és haszonélvezők zöme helybeli, egy külföldi, néhány budapesti,
illetve környékbeli érdekelt van - a tulajdoni lap adatai szerint. Az erdőbirtokosság
megalakításához a tulajdonosokat alakuló közgyűlésre kell összehívni, ennek
érdekében a meghívókat részükre ajánlott - tértivevényes levélként ki kell postázni.
A postaköltség összege 120.000 Ft-ra tehető. Mivel az erdőbirtokossági társulatot a
cégbíróság jegyzi be, a kézbesítés igazolásának jelentősége van. Az alakuló ülésre
amennyiben a Képviselő-testület engedélyezi, a Népházban kerülne sor, melyet
térítésmentesen vennének igénybe.
Nagyházu Miklós: a bizottság lakossági megkeresésre tárgyalta a kérelmet. Azért
lenne fontos a társulat létrehozása, mert ezen a területen jó ideje engedély nélküli
fakitermelés folyik. A kiértesítés összegének kifizetéséről a Képviselő-testület
döntésére van szükség.
Dr. Sajtos Sándor: felhívja a figyelmet arra, hogy a társulatnak, nem csak jogai,
hanem kötelezettségei is lesznek.
Csörgő Mihály: támogatja a Társulat létesítését, ez a település érdeke is. Javasolja,
a kezdetekhez nyújtson az Önkormányzat segítséget.
Dr. Sajtos Sándor: ennek a kezdeményezésnek széles közösségi érdeket kell
képviselnie, nem lehet néhány ember privilégiuma. Az Önkormányzat szerepét is
tisztázni kell.
Szabó Judit: a helyi újságban tájékoztatni kell az érintetteket.
Dr. Sajtos Sándor: aki támogatja Dr. Pálvölgyi Tamás javaslatát, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó
Judit) szavazattal meghozta döntését.

-51/2011. (01.13.)Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az
„Erdőbirtokosság” megalakítása előkészítéséhez – elsősorban
postaköltséghez – 120 E Ft támogatást biztosít a 2010. évi
pénzmaradvány terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2011. 06.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Bácsalmási András levele (896/10 hrsz)
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket és a levél tartalmát (tulajdonosi
hozzájárulás kérelem, támfal fennmaradásának engedélyezési eljárásához). Felkéri
Tóth János jegyzőt, ismertesse a Közép – Duna - Völgyi Környezetvédelmi
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyintézőjével Dr. Galgóczy Gáborral
folytatott telefonbeszélgetésről készült feljegyzést.
Tóth János: ismerteti a feljegyzést.
Dr. Pálvölgyi Tamás: miért kell előzetes jóváhagyást kiadni?
Dr. Sajtos Sándor: a Környezetvédelmi Felügyelőség már eddig is kötelezte az
Önkormányzatot bizonyos feladatokra (medertisztítás), amely nem volt közvetlenül
összefüggésben a támfallal.
Dr. Pálvölgyi Tamás: csak akkor javasolja a tulajdonosi hozzájárulás kiadását a
támfal fennmaradásához, ha az ingatlan tulajdonosa a későbbiekben nem jelent be
kárigényt.
Nagyházu Miklós: ki a terület kezelője?
Dr. Sajtos Sándor: a pomázi székhelyű cégnél a Házas patak helyrajzi száma nem
szerepel. Hatósági intézkedésre is szükség lesz, mert a felépítmény engedély nélkül
épült.
Dr. Pálvölgyi Tamás: mi történik akkor, ha Képviselő-testület megadja a tulajdonosi
hozzájárulást, és a Felügyelőség nem adja meg a fennmaradási engedélyt? Kinek a
költsége lesz a felépítmény elbontása?
Dr. Sajtos Sándor: az aggályokat meg kell fogalmazni.
Csörgő Mihály: nem támogatja a kérelmet.
Dr. Pálvölgyi Tamás: minden költséget az vállaljon, aki ebben az ügyben eljár
(tulajdonos).
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jelezze.
A Képviselő-testület 5 nem (Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné) szavazattal nem támogatta a kérelmet.
Nagyházu Miklós: javasolja, hogy az Egyebek témakörben a Képviselő-testület
tárgyalja újra a kérelmet.
Dr. Sajtos Sándor: amennyiben a Felügyelőség elvégzi a vizsgálatot, és kiadja a
fennmaradási engedélyt, a felelősséget leveszi az Önkormányzat válláról.
Csörgő Mihály: milyen költségekkel jár a vizsgálat?
Dr. Sajtos Sándor: a Felügyelőség készítteti el, illetve a kérelmező.
Dr. Pálvölgyi Tamás: az elhangzott kiegészítésekkel támogatja a kérelmet.
Csörgő Mihály: nem a jelenlegi tulajdonos építette engedély nélkül a felépítményt.
Nagyházu Miklós: javasolja új szavazás lefolytatását.
Dr. Sajtos Sándor: javasolja, egyezzenek meg az ingatlan tulajdonosával hogy
abban az esetben, ha a Felügyelőség az Önkormányzatra is kötelezettséget ró, ő
vállalja annak költségeit.
Goldex Hungary Kft. kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (1598 hrsz-ú ingatlan villamos
energia bekötéséhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem). Aki egyetért a kérelem
támogatásával kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó
Judit) szavazattal meghozta döntését.
2/2011. (01.13.)Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tahitótfalui
1598 hrsz-ú ingatlanhoz földkábellel az elektromos energia vezeték
kiépítéséhez, közterület igénybevételéhez tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulást biztosít.
A Képviselő-testület egyúttal a kivitelezőt, illetve a kérelmezőt az
eredeti állapot helyreállítására kötelezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2011. 01.27.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait az előzményekről (a nyolc
ingatlantulajdonosból öt fizette az almérők alapján a vízdíjat. A főmérőn a tartozás
2010 decemberében 2,2 M Ft volt, melynek következtében december 17-én a DMRV
Zrt. elzárta a vizet, így azok a lakók is víz nélkül maradtak, akik kiegyenlítették a
számláikat. Az Önkormányzat az öt tulajdonos érdekében, mint az ingatlan korábbi
tulajdonosa a költségekből 500 E Ft-ot a szolgáltatás azonnali visszaállítása
érdekében átutalt).
Csörgő Mihály: javasolja, hogy zárt ülés keretében tárgyalja a Képviselő-testület a
kérdést, a pontos tájékoztatás érdekében.
A közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a beérkezet ajánlatok tartalmát (Elmű-Émász Hálózati
Kft, Elektro Vt Kft).
Szabó Judit: az Elmű Kft. engedi, hogy más kezelje a hálózatot?
Dr. Sajtos Sándor: van jogosultsága a másik cégnek a karbantartásra.
Csörgő Mihály: az ELMŰ részéről rendszeres volt a hibás teljesítés.
Dr. Sajtos Sándor: javasolja, hogy a szerződéstervezet megküldése után döntsön a
Képviselő-testület a kérdésben.
Schell üzletház kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (meglévő elektromos hálózat
segítségével kerülne a telefonvonal kiépítésre, új oszlopok telepítése nélkül). Aki a
kérelmet támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó
Judit) szavazattal meghozta döntését.
3/2011. (01.13.)Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Schell
üzletház beruházás kapcsán a telefonvezeték áthelyezéséhez,
kiépítéséhez a
Tahi parkoló
környezetébe
a meglévő
villanyoszlopokra tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2011. 01.27.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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4./ Helyi rendeletek módosítása (SZMSZ, helyi díjak)
Dr. Sajtos Sándor: beszámol a Közigazgatási Hivatal által szervezett konferenciáról,
melynek témája többek között az SZMSZ volt. Felkéri Gaál Sándornét a Gazdasági
Bizottság elnökét a tájékoztatásra.
Gaál Sándorné: a javításokat feltüntetve küldte meg a Polgármesteri Hivatal a
Szervezeti Működési Szabályzat anyagát, a Gazdasági Bizottság ülésére, amit a
jelenlévő képviselők -egy kivételével- megtárgyaltak. Most csak a bizottsági ülésen
javított részeket ismertetné:
 8 § (1) A Képviselő-testület évente legalább 6 ülést tart, lehetőség szerint éves
munka- és ülésterv szerint ülésezik /„rendes ülés„/. A munka- és üléstervet
minden év utolsó testületi ülésén kell meghatározni a következő naptári évre
vonatkozóan, melyet a helyben szokásos módon közzé tesz a Községháza
hivatalos hirdetőtábláján.
 12 § (5) Az ülések este 22 óra után nem folytathatóak, de rendkívül indokolt
esetben a Képviselőtestület meghosszabbíthatja az ülést. Az elmaradt
napirendeket a soron következő ülés első napirendjei között kell tárgyalni.
 23 § (4) A Képviselő-testület nyílt és zárt ülésének jegyzőkönyveit a
Polgármester, és a Jegyző írja alá.
 34 § (5) törlésre javasolt.
 35 § (4) A Szociális Bizottság ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a
szociális ügyekkel foglalkozó igazgatási előadót, illetve meg lehet hívni az
orvosokat, a védőnőket, körzeti ápolónőket, az iskolai és óvodai
gyermekvédelmi felelősöket, a községben működő egyházak képviselőit.
 36 § (2) c./ a község út- és közműellátottságának értékelése a belterületi
építési területek kijelölésének függvényében.
 37 § /A/ (2) törlésre javasolt.
 49 § A Képviselő-testület – a költségvetésben meghatározott összeg erejéig –
anyagilag is támogathatja a lakossági önszerveződő közösségek
tevékenységét, illetőleg az ilyen közösségekkel együttműködik.
A többi módosítást a Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja.
Dr. Pálvölgyi Tamás: javasolja, bármely Képviselő kérhesse a szószerinti
jegyzőkönyvezését annak, amit elmondott (23 § (11).
Dr. Sajtos Sándor: támogatja a javaslatot.
Dr. Pálvölgyi Tamás: fontosnak tartja, hogy minden vállalkozási, illetve
munkalehetőség jelenjen meg az Önkormányzat honlapján annak érdekében, hogy a
vállalkozók tudjanak tájékozódni. A későbbiekben a beszerzéseket véleménye
szerint szabályozni kell.
Dr. Sajtos Sándor: a szabályozás kidolgozottsága pontosítást igényel. Ezért
javasolta, hogy több Bizottság vizsgálja meg a beszerzéseket, tegyen javaslatot, ezt
követően kerüljön be az SZMSZ-be olyan formában, hogy az mindenki számára
alkalmazható legyen, és a jogszabályoknak megfeleljen.

-9Csörgő Mihály: nem ért egyet azzal, hogy közjegyző intézze a kisebb
beszerzéseket, de támogatja, hogy a pályázatok jelenjenek meg a honlapon.
Szabó Judit: a honlapon nem jelennek meg ezentúl a testület által megalkotott
rendeletek?
Dr. Sajtos Sándor: nem kötelező jelleggel. Erre azért van szükség, hogy
amennyiben betegség, túlterheltség miatt nem tud ennek eleget tenni a
Polgármesteri Hivatal, ne történjen törvénysértés.
Szabó Judit: a testvértelepülési kapcsolatot nem kívánja szerepeltetni az SZMSZ –
ben a Képviselő-testület?
Dr. Sajtos Sándor: milyen formában?
Szabó Judit: csak, mint lehetőséget említi, nincs konkrét javaslata.
Tóth János: a következő kidolgozás során beemelheti a Képviselő-testület ezt a
módosítást is.
Dr. Sajtos Sándor: aki az elhangzott pontosításokkal Tahitótfalu Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné)
szavazattal, és 1 tartózkodás (Szabó Judit) mellett megalkotta rendeletét.
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011 (I.13.) RENDELETE
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
Helyi díjakról szóló rendelet módosítása
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Tóth János jegyzőt az előterjesztésre
Tóth János: ismerteti az írásban előterjesztett módosító javaslatot (a Képviselőtestület közösségi érdek alapján és közösségi rendezvények esetén a rendelettel,
megállapított díjakból kedvezményt adhat).
Schottner Jánosné: javasolja, a Faluház bérletét is foglalja bele a Képviselő-testület
rendelet módosításába.
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó
Judit) szavazattal megalkotta rendeletét.

- 10 TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2011 (I.17.) RENDELETE
A HELYI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 17/2010.(XI.14.)
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Közigazgatási Hivatal levele
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Tóth János jegyzőt tájékoztassa a Képviselő-testület
tagjait a Közigazgatási Hivatal leveléről.
Tóth János: ismerteti a Közigazgatási Hivatal levelét (törvényességi észrevétel az
alakuló üléssel kapcsolatban, illetve lakossági bejelentés kapcsán határozatok, és a
helyi díjakra vonatkozó rendelet bekérése), valamint a válaszlevél tartalmát.
Dr. Pálvölgyi Tamás: tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait arról, hogy felvette a
Közigazgatási Hivatallal a kapcsolatot, hogy választ kapjon kérdéseire. Mivel a
vizsgálat még nem záródott le, pontos információkat nem tud közölni. Tájékozódott a
közmeghallgatáson történtekről. Véleménye szerint, amennyiben a Képviselő-testület
újra kitűzné a közmeghallgatást -15 nappal az időpont előtt meghirdetve, ugyanazon
napirendi pontokkal- abban az esetben nevetségessé válna. Ráadásul, elhangzottak
hatósági eljárással kapcsolatos kérdések is rendezvényen, amelyek nem tartoznak a
testület hatáskörébe. Javasolta az ügyintézőnek, tekintse meg a Danubia Televízió
honlapján a felvételt, tanulságos lehet az ügy szempontjából.
Dr. Sajtos Sándor: Dr. Sághi Rita törvényességi referens felajánlotta a Képviselőtestületek számára, a segítségét.
Gaál Sándorné: sok határozat, és rendelet született az utóbbi időben, ehhez képest
a felsorolt hibák száma igen elenyésző.
Tóth János: annál is inkább mivel a hiba a törvényességi észrevétel beérkezése
előtt kijavításra került.
Dr. Sajtos Sándor: aki a válaszlevél tartalmával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó
Judit) szavazattal meghozta döntését.
4/2011. (01.13.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Képviselőtestület alakuló ülésével összefüggésben érkezett törvényességi
észrevételt tudomásul veszi, és jóváhagyja a Polgármester és a
Jegyző által előterjesztett előkészítő anyagban szereplő válaszokat.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat és az
előterjesztés megküldésére a Pest Megyei Kormányhivatal részére.
Határidő:
Felelős:

2011. 01.24.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

- 11 5./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése előkészítése
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Gaál Sándornét a Gazdasági Bizottság elnökét a
tájékoztatásra.
Gaál Sándorné: ismerteti a Gazdasági Bizottság álláspontját, és javaslatait a 2011.
évi költségvetésre vonatkozóan (helyi adóbevételek, cafetéria, civil szervezetek, és
ügyelet támogatása, útkarbantartás stb.)
Szabó Judit: a tervtanács, illetve a tűzoltóőrs költségével számolt a bizottság?
Gaál Sándorné: ilyen részletességgel még nem állítottak be költséget.
Dr. Sajtos Sándor: a tűzoltóőrs építésével kapcsolatos irányszámok még nem voltak
ismertek.
Tóth János: a Gazdasági Bizottság iránymutatásainak megfelelően, a Képviselőtestület felkéri a Polgármesteri Hivatalt a rendelettervezet kidolgozására.
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó
Judit) szavazattal meghozta döntését.
5/2011. (01.13.)Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gazdasági
Bizottság ajánlásával egyezően, az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésére vonatkozó előkészítő javaslatokat elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a
költségvetés előkészítésére, az iránymutatásnak megfelelően.
Határidő:
Felelős:

2011. 02.10.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

6./ Iskolaigazgatói pályázat kiírása
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Tóth János jegyzőt és Kubanek Istvánt a Kulturális
Bizottság elnökét a pályázat ismertetésére.
Tóth János: a pályázat meghirdetését követően legalább 30 napot kell a pályázat
benyújtására biztosítani, szintén 30 nap áll a nevelőtestület, illetve a tantestület
rendelkezésére, hogy elbírálják a beadott pályázatokat. Ezt követően a döntenek a
közalkalmazotti tanács előkészítése alapján, amit a Kulturális Bizottság, valamint a
Képviselő-testület véleményez, és határozatba foglal (2011. 04.30.).

- 12 Kubanek István: ismerteti az írásban előterjesztett pályázati kiírás tartalmát, és
tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Kulturális Bizottság elfogadásra
javasolja.
Dr. Sajtos Sándor: aki a Bizottság javaslatát támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó
Judit) szavazattal meghozta döntését.
6/2011. (01.13.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Általános
Iskola igazgatói állására pályázatot hirdet:
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázati eljárás
lefolytatására.
Határidő:
Felelős:

2011. 05.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

7./ Háziorvosi szerződések módosítása
Tóth János: javasolja az egészségügyi ellátásokra kötött megbízási szerződésekből
a jogszabályi hivatkozásokat törölni, tekintettel a folyamatos és nagyfokú
jogszabályváltozásokra.
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó
Judit) szavazattal meghozta döntését.
7/2011. (01.13.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata az egészségügyi ellátásokra kötött
megbízási szerződésekből a jogszabályi hivatkozásokat törli,
tekintettel a folyamatos és nagyfokú jogszabályváltozások miatt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződések
az
előzőek
alapján
történő
megbízási
szerződésmódosításokra a felnőtt háziorvosokkal, a fogorvossal, a
gyermekorvossal, illetve az orvosi ügyelet működtetőjével.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2011. 01.31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

- 13 8./ Egyebek
HPV vírus elleni védőoltás támogatása
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket, és tájékoztatja a Képviselő-testület
tagjait, hogy a számított összeg alapján az Önkormányzat bruttó 2 M Ft-al támogatná
a kezdeményezést.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó
Judit) szavazattal meghozta döntését.
8/2011. (01.13.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a HPV elleni
védőoltáshoz 1998-ban születettek részére maximum 2 M Ft
támogatást biztosít, oly módon, hogy három oltás költségeiből a
második illetve a harmadik oltás költségét fedezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2011. 06.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Bácsalmási András kérelme
Dr. Sajtos Sándor: az elhangzott kiegészítő javaslatok (kárigény elutasítása,
költségek átvállalása a tulajdonos által), garanciát biztosíthatnak az Önkormányzat
számára, amennyiben támogatja a kérelmet.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó
Judit) szavazattal meghozta döntését.
9/2011. (01.13.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu
Pataksor 896/10 hrsz-ú ingatlan, Házas-patakba történt túlépítéséhez
elvi tulajdonosi hozzájárulást biztosít. A Képviselő-testület az
Önkormányzati terület további sorsáról az engedélyező vízügyi
hatóság döntésétől függően dönt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2011. 01.27.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Ezt követően a Képviselő-testület 2133 – 2210 óráig zárt ülésen folytatta munkáját.

- 14 Dr. Sajtos Sándor: megköszönte a Képviselő-testület munkáját, és az ülést 2210,
órakor bezárta.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Tóth János
jegyző

