Tahitótfalu Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: 1/2012.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 11én (szerda) 18,00 órakor tartott Képviselő-testület üléséről.
Helye: Községháza, Kossuth utca 4.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Hiányzók: Csörgő Mihály, Dr. Pálvölgyi Tamás
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket, megállapítja a Képviselő-testület
határozatképességét (9 főből 7 fő jelen), és javaslatot tesz a napirendre (napirendek
sorrendiségének cseréje).
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Rédai Dávid, Schottner Jánosné, Szabó Judit) 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 tájékoztatója
Előadó: Bizottsági elnökök
3./ Tulajdoni ügyek
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
4./ A 2012. évi községi rendezvényterv elfogadása
Előadó: Kubanek István Kulturális Bizottság elnöke
Béres Gabriella művelődésszervező
5./ Tájékoztatók (Köznevelési törvény, Önkormányzati törvény, Költségvetési
törvény)
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Tóth János jegyző
6./ Árvízvédelmi
pályázatokról
döntés
(pályázatírás,
közbeszerzés,
talajmechanika)
Előadó: Dr. Pálvölgyi Tamás Közbeszerzési Bizottság elnöke
7./ Egyebek
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1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Tóth János: ismerteti az írásban is előterjesztett, lejárt határidejű határozatok
végrehajtását. Kéri a képviselőket, a végrehajtással kapcsolatos kérdéseiket, tegyék
fel.
Dr. Sajtos Sándor: beszámol a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(Dagober kupa, lovas rendezvény).
A Nefelejcs utcára vonatkozó fellebbezést a Polgármesteri Hivatal által megbízott
ügyvéd kikérte a hatóságtól.
Kisorosziban tárgyalt Molnár Csabával az új Önkormányzati törvény hatályba
lépésével kapcsolatban, egy közös hivatal működtetésére vonatkozóan.
Ezt követően beszámol Jámbor Ferenc szentendrei tűzoltóparancsnokkal történt
megbeszélésről a katasztrófavédelmi törvénnyel kapcsolatban (a járási
katasztrófavédelmi igazgatóság Vácon jön létre, ahol az intézményekre vonatkozó
hatósági ügyek elbírálása is történni fog). A váci igazgatóság vezetője a holnapi
napon látogatja majd meg, és ad konkrét tájékoztatást a változásokról, és az
együttműködés lehetséges formáiról.
Nagyházu Miklós: ez mennyiben érinti a tervezett Tűzoltóőrs megépítését?
Dr. Sajtos Sándor: ez a holnapi megbeszélés tárgya lesz. A támogatásra vonatkozó
változásról az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalosan nem
tájékoztatta. A közbeszerzési eljárás a finanszírozásra már megjelent, reméli lesz
jelentkező.
2./ Bizottságok tájékoztatója
Kulturális Bizottság
Kubanek István: ismerteti Tahitótfalu község 2012. évi rendezvénytervét, melyet a
Kulturális Bizottság a január 10-ei ülésén tárgyalt, és el is fogadott. Megköszöni az
Adventi rendezvény lebonyolítását segítők munkáját. A Doni megemlékezés
időpontját ismerteti, és felhívja a figyelmet Babucs Zoltán hadtörténész előadására.
Béres Gabriella: ismerteti az azóta történt egyeztetéseket a rendezvényterv
vonatkozásában.
Kubanek István: kéri a civil szervezetek képviselőit a beszámolók leadására, ami a
tavalyi évi támogatás feltétele volt.
Dr. Sajtos Sándor: aki támogatja a Kulturális Bizottság által összeállított 2012. évi
eseménynaptár elfogadását, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Rédai Dávid, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal
meghozta döntését.
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1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az
Önkormányzat illetve a Község 2012. évi rendezvénytervét elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a közművelődésszervezőt a terv végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2012. 12.31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Béres Gabriella közművelődés-szervező

Gazdasági Bizottság
Gaál Sándorné: mai napon 17,00 órakor kezdte meg a Gazdasági Bizottság a
munkát. Az ülés első napirendi pontja a költségvetés kidolgozása volt. Az állami
támogatás mértéke már ismert, 11.7 M Ft-tal kevesebb, (a legnagyobb mértékben a
szociális támogatás csökkent) a tavalyi évhez képest. Beszámol a tervezett béren
kívüli juttatás mértékéről (bruttó 200.000 Ft), valamint az igénybe vehető
utalványokról (Erzsébet-utalvány, Szép kártya, melegétel utalvány). Ez a juttatás is
évről évre kevesebb. A közműdíjakra többet terveztek (az áremelések miatt),
felújításokra (a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökével történt
egyeztetést követően) 5.000.000 Ft-ot különítettek el. Támogatásra 17.000.000 Ft-ot
terveznek, a Kulturális Bizottság kerete nem változna a tavalyi évhez képest.
Munkáltatói hitelből a devizahitelek rögzített árfolyamon történő kiváltását célzó
kormányzati javaslatot, a jelenlegi ismeretek birtokában nem tudja támogatni a
Bizottság, annál is inkább, mert ez az összeg 55,7 M Ft. Az ebadó bevezetését,
egyhangúlag nem támogatják ebben az évben.
Dr. Sajtos Sándor: javasolja, hogy 2012. évben a Gazdasági Bizottság javaslatát
támogatva ne vezesse be az ebadót Képviselő-testület.
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Rédai Dávid, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal
meghozta döntését.
2/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évre az
ebadót nem vezeti be.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felkéri

a

Polgármestert

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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a

határozat

4./ Tájékoztatók
(Köznevelési
Költségvetési törvény)

törvény,

Önkormányzati

törvény,

Tóth János: tájékoztatást ad az új önkormányzati, és költségvetési törvényről. Az
önkormányzati törvényre vonatkozóan elmondja, hogy a 2000 főt el nem érő
települések önálló hivatalt a későbbiekben nem tartanak fenn, kivétel a nemzetiségi
önkormányzattal rendelkező települések, amennyiben elérik, vagy meghaladják az
1500 főt. A polgármesteri hivatalok hatásköre, feladatai egyenlőre nem ismertek. Az
Önkormányzatok tekintetében, nem lesz számottevő változás, minden településen
működni fog önálló települési Önkormányzat, melyek legfontosabb feladata a
közszolgáltatások ellátása lesz. A tisztségek megmaradnak a törvény életbe lépését
követően is, a hivatalt a polgármester felügyelete és irányítása mellett a jegyző fogja
vezetni, akit a polgármester, illetve közös hivatal esetén a polgármesterek neveznek
ki.
Költségvetési törvénnyel kapcsolatban kiemeli, hogy az állami támogatások,
normatívák ismertek Tahitótfalu vonatkozásában (12 M Ft-tal lesz kevesebb az előző
évhez képest). A törvény a közalkalmazottak, és a köztisztviselők esetében az
illetményalap összegét nem változtatja, nem emeli. Az oktatási intézmények
támogatása nominálisan nem változik, de a szociális ellátásra csökken az
Önkormányzat támogatása.
Dr. Sajtos Sándor: mivel a szociális támogatás valóban csökkent, pályázott a
település tűzifa igénylésre az államtól (20m3), amit meg is kapott. Az iskola normatív
támogatása is másképp kerül ezentúl kiszámításra.
Ezt követően beszámol az új köznevelési törvény változásairól (eltérő időpontokban
lép hatályba). 2013 januárjától kerül az iskola állami irányítás, működtetés alá, ezt
követően az önkormányzati törvényben a kötelezően ellátandó feladatok között már
nem fog szerepelni. A törvény 16,00 óráig rögzíti a foglalkoztatást az iskolában és
17,00 óráig megfelelő felügyeletet kell biztosítani a gyermekek számára.
Tájékoztatást ad a Köznevelési Hídprogramok keretében folyó oktatásról (Híd I.
alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező, Híd II. alapfokú iskolai végzettséggel nem
rendelkező tanulók felzárkóztatása).
5./ Árvízvédelmi pályázatokról
talajmechanika)

döntés

(pályázatírás,

közbeszerzés,

Dr. Sajtos Sándor: az árvízvédelmi beruházás kapcsán 3 pályázat került kiírásra. A
mai nap folyamán Dr. Pálvölgyi Tamás (Közbeszerzési Bizottság elnöke)
jelenlétében megtörtént az ajánlatok bontása, és értékelése. Elsőként ismerteti a
megvalósulási szakasz, pályázathoz kapcsolódó tanácsadói feladatok ellátásra
beérkezett ajánlatok (Aditus Zrt: 5.600.000 Ft+Áfa, Perfectum Projekt Kft: 6.370.000
Ft+Áfa, Epomap Kft: 7.500.000 Ft+Áfa), és a bontási jegyzőkönyv tartalmát (a
legkedvezőbb ajánlat elfogadása).
Gaál Sándorné: ez a költség elszámolható?
Dr. Sajtos Sándor: nem. Amennyiben nincs több kérdés, javasolja a legkedvezőbb
ajánlat elfogadását.
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A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Rédai Dávid, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal
meghozta döntését.
3/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az
„Árvízvédelmi beruházás” II. fordulós pályázata megírásával az
ADITUS Zrt-t bízza meg, a beadott pályázatok (3 db) közül
legkedvezőbb ajánlattevőt (7.000.000 Ft).
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés
megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2012. 01.25.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a talajmechanikai vizsgálat elvégzésére beérkezett
ajánlatok (S-Water Bt. 350.000 Ft+Áfa; Cooperator Kft. 356.000 Ft+Áfa; Rehabexpert
Kft. 480.000 Ft+Áfa) és a bontási jegyzőkönyv tartalmát, szakértői vizsgálatot
követően döntsenek a két legkedvezőbb ajánlat tekintetében.
Szabó Judit: bírálati szempontként, nem a legkedvezőbb ajánlat elfogadása lett
megjelölve?
Dr. Sajtos Sándor: de igen, ennek ellenére mégis azt javasolja, hogy a tervező
tanácsát vegyék figyelembe. Ezt követően ismerteti a közbeszerzési tanácsadói
feladatok ellátására beérkezett ajánlatok (Őszy és Őszy Kft. I. szakasz: 800.000
Ft+Áfa, II. szakasz: 1.600.000 Ft+Áfa; Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és
Tanácsadó Kft. I. szakasz: 2.000.000 Ft+ Áfa, II. szakasz: 3.500.000 Ft+Áfa), és a
bontási jegyzőkönyv tartalmát (kedvezőbb ajánlat elfogadása),
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Rédai Dávid, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal
meghozta döntését.
4/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Őszy és
Őszy Kft-t mint a legkedvezőbb ajánlattevőt, az „Árvízvédelmi
beruházás” kapcsán a közbeszerzési feladatokkal megbízza (I.
szakasz: 800.000 Ft+Áfa; II. szakasz: 1.600.000 +Áfa).
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés
megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2012. 01.31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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6./ Egyebek
Dr. Sajtos Sándor: javasolja, hogy a Tulajdoni ügyek napirendet zárt ülésen
tárgyalja a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Rédai Dávid, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal
meghozta döntését.
5/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tulajdoni
ügyek” napirendet zárt ülésen tárgyalja, mivel üzleti érdekei azt
indokolják.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felkéri

a

Polgármestert

a

határozat

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Ezt követően a Képviselő-testület 19,30-19,45 óráig szünetet tartott, majd zárt ülésen
folytatta munkáját.
Rédai Dávid 19,30 órakor távozott.
Dr. Sajtos Sándor: a zárt ülést követően megköszönte a Képviselő-testület munkáját
és az ülést 21,00 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Tóth János
jegyző
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