Tahitótfalu Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: 22/2011.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december
16-án (péntek) 16,00 órakor tartott Képviselő-testület üléséről.
Helye: Községháza, Kossuth utca 4.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Hiányzók: Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Szabó Judit
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket, megállapítja a Képviselő-testület
határozatképességét (9 főből 6 fő jelen), és javaslatot tesz a napirendre (3. napirendi
pont és a 6. napirendi pont cseréje).
A Képviselő-testület 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Rédai Dávid, Schottner Jánosné) szavazattal a napirendet
elfogadta.
NAPIREND:
1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
2./ Bizottságok munkájáról beszámoló
Előadó: Bizottsági elnökök
3./ Helyi rendeletek módosítása (költségvetés, étkezési térítési díjak)
Előadó: Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke
Tóth János jegyző
4./ A Képviselő-testület éves munkájának értékelése
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
5./ A Képviselő-testület 2012. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Bizottsági elnökök
6./ Tulajdoni ügyek
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
7./ Egyebek
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1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Tóth János: tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Dr. Pálvölgyi Tamás 16,20 órakor megérkezett.
Dr. Sajtos Sándor: november 29-én a gátpályázattal kapcsolatban, Bolla
Krisztinával, és Rimanóczy Zsolttal a Profectus Global Kft szakembereivel tárgyalt. A
megbeszélés eredményeként hétfőn, a hiánypótlás beadásra kerül. December 5-én
Monitoring Bizottsági ülést tartottak, melyen a beruházás helyzetéről, valamint a
további feladatokról kaptak a bizottság tagjai felvilágosítást. December 6-án Szél
Sándor és Gresz István (County Line Kft) tervezőkkel a pályázat II. fordulójának
beadására vonatkozóan tárgyalt.
November 30-án Kistérségi ülésen vett részt, melynek egyik napirendje a tagdíj
tartozások rendezése volt.
December 1-én az orvosi ügyelet támogatására vonatkozóan tárgyalt a környező
települések polgármestereivel, Dr. Péczi Andrea kistérségi tiszti főorvossal, valamint
az ügyelet üzemeltetőjével Dr. Bazsa Mártával.
December 2-4- ig tartott a Lovas Világkupa rendezvénysorozat, melyre az iskolások
is meghívást kaptak.
December 6-án került megrendezésre az Idősek napja, melyhez az OTP Bank Nyrt.
100.000 Ft-t támogatással járult hozzá.
Az Aquaterv-Komplex Kft. elkészítette az Ódry utcai gyalogátkelőhely terveit. A Kft a
hatósági eljárás lebonyolítására vonatkozó meghatalmazás birtokában, az
Önkormányzat nevében eljárva a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelőség Útügyi Osztályán a kérelmet beadta, és az eljárás december 9-én
megindult.
A Képviselő-testület döntése értelmében az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft szerződése
közös megegyezéssel felmondásra került, így januártól az új szolgáltató végzi a
közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetését.
December 12-én kezdte meg a Bercsényi utca 5. szám alatti ingatlanon a Geoszolg
Kft a bányászati aknamélyítést, illetve a beszakadás tömedékelési helyreállítását.
Dunakanyari Önkormányzati Társulási Tanács Felügyelő Bizottságának alakuló
ülésén az elnökre (Dr. Kosztarab Ibolya, Kisoroszi jegyzője), illetve elnökhelyettesre
(Vancsó Géza, Leányfalu alpolgármestere) tett javaslatát a Bizottság elfogadta.
December 15-17. között fagyűjtési akciót szerveztek, melyen mintegy 40 család vett
részt.
A Nefelejcs utca vonatkozásában elmondja, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal által
kiadott fennmaradási engedélyt ismét megfellebbezték, ezért a Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi Hivatala a másodfokú közlekedési hatósági eljárást december 5én megindította. Az útügyi hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés december
15-én érkezett meg a Polgármesteri Hivatalba.
2./ Bizottságok munkájáról beszámoló
Szociális Bizottság
Schottner Jánosné: december 13-án ülésezett a Bizottság. Sok kérelmet azzal a
feltétellel támogattak, hogy a hétvégére meghirdetett fagyűjtésen kérelmező is részt
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vesz. Amennyiben ez nem történik meg, a segély kiutalása is elmarad. Az ülésen egy
segély kérelmet utasítottak el. Ez a család több éven keresztül kapott rendszeres
támogatást, önkormányzati hitelt, amit nem fizetett vissza, és nagy elmaradása van.
A Bizottság ennek tudatában úgy döntött, hogy a további kérelmeket addig
elutasítják, ameddig a hitel törlesztése nem történik meg. Igyekeztek idén is minden
kérelmezőnek, aki a Bizottsághoz fordult segítséget nyújtani, és reméli, hogy jövőre
is lesz erre mód. December 6-án megtartották az Idősek napja rendezvényt. Ezúton
kíván boldog karácsonyt mindenkinek.
Gazdasági Bizottság
Gaál Sándorné: december 14-én ülésezett a Bizottság. Az első két napirenddel
kapcsolatban később ad tájékoztatást (2011. évi költségvetés módosítása II.
félévben saját hatáskörben, saját konyha élelmezés nyersanyagnormájának és
térítési díjának megállapításáról szóló rendelet 2012. évre.) A további napirendi
pontokban értékelték a Bizottság munkáját, elfogadták a Bizottság 2012. évi munka
és üléstervét. Nyolc ülést tartott a bizottság 2011. évben. Határozatképtelenség miatt
ülést elnapolni nem kellett. A Bizottság minden olyan témakörben megtette
javaslatát, melyeknél képviselő-testületi döntés a Gazdasági Bizottság állásfoglalása,
javaslata nélkül nem hozható (költségvetés, adó- és díjrendelet, zárszámadás stb.).
Több lakossági hozzájárulással kapcsolatos javaslatot dolgoztak ki (pl.: útépítési
együttműködési hozzájárulás), pénzügyi szempontok szerint egységesítették a bérleti
szerződéseket, figyelemmel kísérték az adóbefizetéseket, a költségvetés teljesítését,
megállapításaikról a testületi üléseken beszámoltak. A Bizottság 2011. évben 15
határozati javaslatot tett. Ezúton szeretné megköszönni a bizottság, a pénzügyi
osztály és az adócsoport egész éves munkáját.
Kulturális Bizottság
Kubanek István: beszámol az Advent Tahitótfaluban című rendezvénysorozat
lebonyolításáról. Idén is sok érdeklődő vett részt a programokon. Köszöni a
szervezésben és a lebonyolításban résztvevők munkáját. Sok pozitív visszajelzés
érkezett a színes Községi Tájékoztató megjelenésére vonatkozóan.
Közbeszerzési Bizottság
Dr. Pálvölgyi Tamás: a Közbeszerzési Bizottság idén 3 alkalommal ülésezett.
Csörgő Mihály 16,50 órakor távozott.
3./ Helyi rendeletek módosítása (költségvetés, étkezési térítési díjak)
2011. évi költségvetés módosítása
Gaál Sándorné: a Bizottság az 1. napirendi pontban tárgyalta a 2011. évi
költségvetés II. félévben, saját hatáskörben történt módosításait. Áttekintették, a
tételeket és megállapították, hogy a módosítások testületi döntések alapján
valósultak meg, ezért az írásban előterjesztett rendelettervezetet a Gazdasági
Bizottság – az elkészített anyag alapján – elfogadásra javasolja.
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Dr. Sajtos Sándor: aki támogatja a Gazdasági Bizottság javaslatát, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, Kubanek István, Dr.
Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner Jánosné) szavazattal megalkotta
rendeletét.
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18./2011.(XII.19) R E NDE LE T E
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Saját konyhán biztosított élelmezés nyersanyagnormájának térítési díja
2012. évre
Gaál Sándorné: ismerteti a Bizottság javaslatát (7 % díjemelés, módosítva az ÁFA új
mértékével - 27 %). Az írásban előterjesztett módosítást a bizottság egyhangúan
elfogadásra javasolja.
Tóth János: a rendelet 2012. február 1-vel lépne hatályba, az államháztartási
törvény változása miatt.
Dr. Sajtos Sándor: aki a Gazdasági Bizottság javaslatát ezzel a kiegészítéssel
együtt támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, Kubanek István, Dr.
Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner Jánosné) szavazattal megalkotta
rendeletét.
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
19/2011.(XII.19.) RENDELETE A SAJÁT KONYHÁN
BIZTOSÍTOTT ÉLELMEZÉS NYERSANYAGNORMÁJÁNAK ÉS TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Köztisztasági rendelet módosítása
Tóth János: ismerteti az írásban előterjesztett rendeletmódosításokat, melyek a
hulladékgyűjtő szigetek környezetének rendben tartása végett kerültek kidolgozásra,
és elfogadásra javasolja.
Dr. Pálvölgyi Tamás: a (8a) bek. c.) pontjával kapcsolatban kérdezi, ki számít
üdülővendégnek?
Tóth János: erre a d.) pont ad magyarázatot.
Dr. Sajtos Sándor: idén 6 M Ft plusz kiadása volt az Önkormányzatnak a
hulladékgyűjtő szigetek tisztántartására. Az a tapasztalat, hogy más településen
lakók, illetve vállalkozók Tahitótfaluban teszik le a szemetet, és a közterületfelügyelőnek meg van kötve a keze, hiszen ez eddig a rendeletben nem volt
szabályozva. Aki támogatja a rendelet módosítását, kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, Kubanek István, Dr.
Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner Jánosné) szavazattal megalkotta
rendeletét.
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2011. (XII.19.) RENDELETE
A KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSÁRÓL, VALAMINT A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK
GYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ
KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ
6/2008. (III.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

4./ A Képviselő-testület éves munkájának értékelése
Dr. Sajtos Sándor: a Képviselő-testület 2011. évben 21 ülést - ebből 10 rendkívülit-,
1 Falugyűlést, valamit 1 Közmeghallgatást tartott. Falufórumot szervezett a gát-, a
kistérségi csatorna, és a csapadékvíz-elvezetési pályázat, valamint az
Erdőbirtokossági társulásra vonatkozóan. A mai napig 17 rendelet, és 240 határozat
született. Ezt követően tájékoztatást ad a testület 2011. évben elért eredményeiről,
és megköszöni a képviselők, a bizottságok munkáját. Megállapítja, hogy döntéseiket
a település érdekeit szem előtt tartva hozták, általában egyhangúan.
Szabó Judit megérkezett 17,00 órakor.
Csörgő Mihály visszaérkezett 17,05 órakor.
Dr. Pálvölgyi Tamás: a település lakói talán úgy látják, sokszor dönt egységesen a
testület, de ezeket a döntéseket, mindig viták, egyeztetések előzik meg, és a
döntéseiket mindig a település érdekeinek figyelembe vételével hozták.
5./ A Képviselő-testület 2012. évi munkatervének elfogadása
Tóth János: ismerteti az írásban előterjesztett javaslatot.
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner Jánosné, Szabó Judit)
szavazattal meghozta döntését.
241/2011. (12.16.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi
munkatervét elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 2012. évi munkaterv
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2012. 12.31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Dr. Sajtos Sándor: javasolja a Tulajdoni ügyek napirendet zárt ülés keretében
megtartani.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner Jánosné, Szabó Judit)
szavazattal meghozta döntését.
242/2011. (12.16.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdoni
ügyek napirendet, gazdasági érdekek miatt zárt ülésen tárgyalja.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felkéri

a

Polgármestert

a

határozat

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Ezt követően 17,15-18,40 óráig a Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
7./ Egyebek
Dr. Sajtos Sándor: Tahitótfalu lehetőséget kapna arra, hogy jövőre megrendezzen
egy A és B kategóriás fogathajtó versenyt; melynek helyszíne a Bodor-major lenne.
Erre vonatkozóan az Önkormányzatnak nyilatkoznia kell ez év végéig a
versenynaptár összeállításához. Amennyiben az Eperfesztivál megrendezését is
támogatja a Képviselő-testület, össze lehetne a két a rendezvényt kapcsolni.
Csörgő Mihály: mennyibe kerülne ez a településnek?
Dr. Sajtos Sándor: nem kerülne semmibe.
Tóth János: a Tahitótfalui Lovassport Egyesület -amennyiben megbízzák a
rendezvény szervezésével-, egy községi rendezvénnyel például az Eperfesztivállal
egy időben szeretné a fogathajtó versenyt lebonyolítani. Csak akkor nem kerülne egy
időben megrendezésre a két rendezvény, amennyiben ez szakmailag kifogásolt. A
mostani döntés csak elvi támogatást jelentene.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.
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254/2011. (12.16.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja
2012-ben egy községi rendezvény kapcsán kettesfogathajtó, A+B
kategóriás verseny megrendezését, továbbá megbízza a Tahitótfalui
Lovassport Egyletet a 2012. évi Eperfesztivál lebonyolításával.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat kiadására.
Határidő:
Felelős:

2011. 12.22.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az ülést 18,55
órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Tóth János
jegyző
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