Tahitótfalu Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: 4/2012.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9én (csütörtök) 18,00 órakor tartott Képviselő-testület üléséről.
Helye: Községháza, Kossuth utca 4.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Hiányzók: Szabó Judit
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket, megállapítja a Képviselő-testület
határozatképességét (9 főből 8 fő jelen), és javaslatot tesz a napirendre (Tulajdoni
ügyek napirendet zárt ülésen tárgyalják).
Dr. Pálvölgyi Tamás: javasolja, hogy az Egyebek napirendet a Tulajdoni ügyek előtt
tárgyalják.
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 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./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke
Dr. Sajtos Sándor polgármester
3./ Tájékoztató a Falugondnok és Mezőőr tevékenységéről
Előadó: Szabados-Molnár István falugondnok
Fejes Zoltán mezőőr
4./ Bizottságok tájékoztatója
Előadó: Bizottsági elnökök
5./ Egyebek
6./ Tulajdoni ügyek
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
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1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Tóth János: tájékoztatást ad a januárban hozott lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról.
Dr. Sajtos Sándor: beszámol az elmúlt időszak rendezvényeiről (Doni
megemlékezés, Ökumenikus Imahét záró rendezvénye, Fábián Zoltán prózamondó
verseny), és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Február 3-án a rendkívüli időjárásra való tekintettel Polgári Védelmi ülést tartottak
Szentendrén.
Január 2-án kiküldték az útépítési együttműködési megállapodást, eddig 47
ingatlantulajdonostól nem érkezett vissza az aláírt szerződés. Amennyiben megfelelő
összeg érkezik be idén, a Rózsa utca eleje is aszfaltburkolatot kaphat.
Január 12-én Jámbor Ferenc tűzoltó parancsnokkal, a létesítendő tűzoltóőrssel
kapcsolatban tárgyalt.
Január 13-án katasztrófavédelmi megbeszélésre került sor, melyen részt vett Jámbor
Ferenc tűzoltó parancsnok, Horváth Nándor tűzoltó alezredes, polgári védelmi
kirendeltség vezető, valamint Pócsik Attila tűzoltó alezredes, polgári védelmi
felügyelő.
Január 16-án Szabó Imre kirendeltség vezetővel (DMRV Zrt. Szentendre) tárgyalt a
közkutakkal kapcsolatban.
Ugyanezen a napon egyeztetett a település háziorvosaival Dr. Bellavics Erzsébettel
és Dr. Magyar Gáborral az ügyeleti rendelés vonatkozásában, illetve a belső
átalakításokkal kapcsolatban (visszafizetési kötelezettséget rendelt el Dr. Magyar
Gábor részére).
Január 17-én részt vett Hoffmann Rózsa államtitkár asszony előadásán (tájékoztatás
a köznevelési törvényről).
Január 18-án rendkívüli Képviselő-testületi ülés tartottak.
Január 19-én Németh Miklós a Dunakanyari Csatornázási Társulás elnöke és
Bornemissza Miklós (projektiroda vezető) átadta az aláírt kistérségi csatornapályázat
támogatási szerződését.
Bár engedélyezték a Nefelejcs utca fennmaradását, a Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi Felügyelőség 680.000 Ft bírság megfizetésére kötelezte a
Polgármesteri Hivatalt (a bírság mérséklését már kezdeményezték).
Január 25-én Szmutni Péternével tárgyalt a Tahi Parkolóban lévő virágüzlet
elbontására vonatkozóan (nem megoldható az átköltözés a volt horgászboltba).
Szintén ezen a napon ülésezett a Dunakanyari Pilisi Önkormányzatok Kistérségi
Társulása Szentendrén, a fő napirendi pont a járások kialakítása volt.
Január 26-án került sor a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésére
(óvodaépítési pályázat).
Január 30-án ismét rendkívüli Képviselő-testületi ülés összehívására került sor.
Február 1-jén Dr. Lassó Attilával (állatorvos-tanár, lovas szakedző), a tervezett lovas
iskolai program beindításának lehetőségéről tárgyalt.
Február 8-án Mikrotérségi ülést tartottak Tahitótfalun, ahol megegyezés született
abban, hogy hozzák létre a Szigeti Települések Társulását. A kistérségi tagdíj tavalyi
évben 1000 Ft/lakos összegről lecsökkent 750 Ft/lakosra, így a fennmaradó 250 Ft-ot
az alaptőke megteremtésére használhatnák fel. Alapvetően turisztikai, települési,
infrastrukturális fejlesztéseket céloznának meg pályázati rendszerben (kerékpárút,
parti pihenőhelyek kiépítése, környezetvédelmi programok kidolgozása, tanösvény
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kijelölése). Kezdeményezték a Fővárosi Vízművek Zrt. irányába, hogy a vízbázis
kompenzációjából maximum 20 %-ot a települések a Társulás keretein belül szabad
felhasználású pénzeszközként kezeljenek.
A Társulás megalakításának
előkészítéséhez, kéri a Képviselő-testület támogatását.
Ugyanezen a napon a Gátpályázat II. fordulójának beadásával kapcsolatos
megbeszélésre került sor Sörös Veronika pályázatíró (Aditus Zrt), Romhányi Dávid a
részletes megvalósíthatósági tanulmány készítője (Profectus Global Kft), valamint
Szél Sándor, Gresz László tervezők (County Line Kft.) részvételével. Az új törvényi
változások miatt szükséges egy újabb talajvédelmi terv készítése, valamint
biztosítani kell a gátépítéshez szükséges bevizsgált földet, annak szállítását,
befogadását és deponálását (50.000m3) is.
Dr. Pálvölgyi Tamás: a Nefelejcs utca fennmaradási engedélyével kapcsolatban a
marasztalás jogerős? Az Önkormányzat méltányossági kérelemmel fordult a
hatósághoz?
Dr. Sajtos Sándor: igen.
Dr. Pálvölgyi Tamás: a szigeti társulás keretében megvalósult közös beruházások,
kinek a tulajdonában lesznek? Szívesen részt venne ennek kidolgozásában.
Dr. Sajtos Sándor: aki támogatja, a mikrotérségi társulás jogi keretek között történő
működésének előkészítését, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás Rédai Dávid, Schottner
Jánosné) szavazattal meghozta döntését.
27/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elvi
egyetértését adja, a Szigeti Települések (Szigetmonostor,
Pócsmegyer, Kisoroszi, Tahitótfalu) mikrotérségi társulásának jogi
keretek között történő szervezeti együttműködéséhez.
A végleges jóváhagyásra az Alapító Okirat ismeretében kerül sor.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2012. 02.29.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

2./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása
Gaál Sándorné: a kiküldött anyagban az előző évektől eltérő a költségvetés
szerkezete. A Pénzügyi Osztály dolgozói az új rendelkezéseknek megfelelően
állították össze, így az négy költségvetési intézményre tagozódott (iskola, óvoda,
hivatal, önkormányzat). Köszönet illeti meg az előkészítőket, a lelkiismeretes
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munkáért. Ezt követően részletesen ismerteti a költségvetés tervezetét (mellékelve).
Takarékos és kiegyensúlyozott a költségvetés, biztosított a működés a
közintézmények és a hivatal tekintetében, a megkezdett beruházásokra,
karbantartási, felújítási munkákra, támogatási célokra a fedezet rendelkezésre áll,
ezért a Bizottság a rendeletet elfogadásra javasolja.
Dr. Sajtos Sándor: elemi költségvetést kellett készíteni, így külön adószámot, és
külön bankszámlaszámot kaptak az intézmények. A Képviselő-testület úgy döntött,
hogy az adómértéket nem emeli, és a hulladékszállítás szolgáltatási díja sem
emelkedik a 2011. évi CCI. törvény 196. §-ra hivatkozva. Olyan nem kötelező
önkormányzati feladatokat is beépítettek a költségvetésbe, mint az Idősek Napja,
tankönyvtámogatás, védőoltás támogatása (HPV), és az önkormányzati dolgozók
(115 fő) számára is biztosítani tudják a bruttó 200.000 Ft-os cafetéria juttatást. Ennek
érdekében nagyon szigorúan szabályozták az egyes intézmények költségvetését. Az
iskola költségvetéséből kivették, az önkormányzatéba áttették a Népházat és a
Sportcsarnokot. 2011. évben a költségvetés elfogadásakor 70 M Ft tartalékkal
rendelkeztek, idén pedig 90 M Ft tartalékot helyeztek kilátásba.
Dr. Pálvölgyi Tamás: a Fővárosi Vízművekkel a szerződés nincs aláírva?
Dr. Sajtos Sándor: a Főváros által nincs, de a támogatást a Vízmű átutalta.
Dr. Sajtos Sándor: a Gazdasági Bizottság határozatának megfelelően elfogadásra
javasolja Tahitótfalu Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendeletét.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás Rédai Dávid, Schottner
Jánosné) szavazattal megalkotta rendeletét.
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2012. (II.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Tóth János: a Helyi Érdekegyeztető Fórumon az intézmények és az intézmények
Közalkalmazotti Tanácsának képviselői a rendelettel kapcsolatban nem emeltek
kifogást. Az államháztartási törvény rendelkezése szerint a rendelettervezetet
könyvvizsgálóval is el kell fogadtatni. A vizsgálat elvégzésére két ajánlat érkezett
(Audit – Data Kft 700.000 Ft+Áfa; H.O.M Audit Kft 550.000 Ft+Áfa). Javasolja a
kedvezőbb ajánlat elfogadását.
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 Rédai Dávid, Schottner
Jánosné) szavazattal meghozta döntését.
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28/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi
költségvetés és a 2011. zárszámadás felülvizsgálatával a beérkezett
ajánlatok alapján a H.O.M. Audit Kft-t (550.000 Ft+Áfa) bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

3./ Tájékoztató a Falugondnok és Mezőőr tevékenységéről
Falugondnok tájékoztatója
Dr. Sajtos Sándor: köszönti Szabados-Molnár István falugondnokot. Bár igen kevés
az alkalmazható közmunkás, ennek ellenére a Falugondnok jól végzi a munkáját.
Beszámol arról, hogy az iskolában a 7/a, és 8/a osztály termeinek ajtói, ismét
tönkrementek.
Nagyházu Miklós: úgy érzi, most már határvonalat kell húzni. Kerüljön előtérbe a
személyi felelősség, és a szülők térítsék meg az ajtók javítását. Amennyiben nem
fizetik meg, nem lesz kijavítva.
Csörgő Mihály: eddig sem zavarta az ajtó állapota sem a gyerekeket, sem a
nevelőket.
Dr. Pálvölgyi Tamás: a nevelő kötelessége megállapítani, hogy ki okozta a kárt.
Amennyiben ez nem sikerül át kell hárítani a Szülői Munkaközösségre a költségeket.
Gaál Sándorné: közel 40 pedagógust alkalmaznak az iskolában, mégis úgy látja,
hogy nem tudják fegyelmezni a diákokat.
A Fő téren lévő üzletek tulajdonosai nem takarítják az előttük lévő közterületet, így
annak rendben tartása is a hivatal fizikai állományára hárul. Nem lehetne az
üzlettulajdonosokat is bevonni a munkába?
Szabados-Molnár István (falugondnok): sajnos valóban előfordul, hogy az
Önkormányzat állománya takarítja a házak előtti területet is. Sok esetben azért, mert
egyszerűbb megoldásnak tűnik. A Fő tér esetében úgy érzi helyesebb, ha az
Önkormányzat tartja karban.
Nagyházu Miklós: elfogadja ezt az álláspontot, de véleménye szerint az
üzlettulajdonosokat is be kellene vonni.
Dr. Sajtos Sándor: elfogadásra javasolja a Falugondnok beszámolóját.
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Mezőőr beszámolója
Dr. Sajtos Sándor: köszönti Fejes Zoltán mezőőrt.
Nagyházu Miklós: a mezőgazdasági területeket fokozottabban kellene ellenőrizni
(kiszántás).
Fejes Zoltán (mezőőr): a tavalyi évben több felszólítást küldött ki, de jelen
pillanatban még a szántóhatárokat sem lehet megállapítani. A felszólítások után a
gazdák a hivatalba jönnek panaszra.
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a beszámoló tartalmát (kóbor ebek befogása,
eperföldek felügyelete, környezetvédelmi járőrrel történő együttműködés).
Csörgő Mihály: szörnyű állapotban vannak a dűlőutak. Bírságolni kellene, nem
kérni, vagy felszólítani.
Tóth János: javasolja, hogy két év alatt az Önkormányzat az utakat a Földhivatallal
méresse ki. A kitűzésre meghívást kaphatnának az érintett tulajdonosok.
Csörgő Mihály: öt olyan út van, ami érintett lenne.
Dr. Sajtos Sándor: javasolja a beszámolók elfogadását, majd megköszöni a
Pénzügyi Osztály, a Falugondnok valamint a Mezőőr munkáját, és szünetet rendel el.
Ezt követően a Képviselő-testület 20,05-20,25 óráig szünetet tartott.
4./ Bizottságok tájékoztatója
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Nagyházu Miklós: a Bizottság legutóbbi ülésén az óvodapályázat beadásáról
tárgyaltak, a következő ülésen az intézményi felújítások és a Faluház fejlesztése
kerül majd napirendre.
Gazdasági Bizottság
Gaál Sándorné: a Bizottság ülésén a költségvetési rendeletet készítették elő, más
napirendi pont nem volt.
Kulturális Bizottság
Kubanek István: beszámol az Ökumenikus Imahét záró rendezvényéről, és
megköszöni a Képviselő-testület támogatását (Sportcsarnok ingyenes használata). A
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következő rendezvény a Farsangi felvonulás lesz 11-én, valamint a II. Dunakanyari
Kézműves Kiállítás és Vásár február 25-én.
Szociális Bizottság
Schottner Jánosné: 26 kérelemből egyet utasított el a Bizottság, kettő kiegészítésre
szorult, ezért újra fogják tárgyalni. A pályázaton nyert 150 mázsa fát, 31 rászoruló
család részére osztották szét.
Gaál Sándorné: él a településen hajléktalan?
Schottner Jánosné: nem.

5./ Egyebek
Dr. Pálvölgyi Tamás: a Móricz Zsigmond utca és a Tormarét közötti szakaszon
nincs járda, meg kellene vizsgálni a kiépítés lehetőségét. Pócsmegyer felé a Béke
úton szintén szükségét látja a járda kialakításának, mivel sok gyerek jár onnan
iskolába, és nagy az autósforgalom.
Dr. Sajtos Sándor: 2006 óta próbálják megoldani ezeket a gondokat. Készíttethet
egy megvalósíthatósági tanulmányt, de az pénzbe kerül.
Csörgő Mihály: újból meg kellene vizsgálni a kérdést. A Béke úti lakók jelezték,
hogy az út mellett sok helyen megáll a víz, ezért az úttesten kell közlekedniük. A
Magyar Közút pedig nem tesz semmit.
Nagyházu Miklós: mivel az említett útszakaszok állami kezelésben vannak,
javasolja, hogy kérjék ki a kezelő hivatalos állásfoglalását.
Dr. Sajtos Sándor: a Közlekedési Hatóságtól fog információt kérni. Javasolja a 6.
napirend zárt ülésen történő tárgyalását, továbbá Fehér Zoltánné képviseletében
Fehér Zoltán részvételét, és hozzászólását az adott napirend keretében.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás Rédai Dávid, Schottner
Jánosné) szavazattal meghozta döntését.
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29/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Fehér
Zoltánné kérelme tárgyában az őt képviselő Fehér Zoltán
hozzászólását engedélyezi a napirend keretében, illetve a tulajdoni
ügyek napirendet zárt ülésen tárgyalja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Ezt követően a Képviselő-testület 21,08 órától zárt ülésen folytatta munkáját.
Dr. Sajtos Sándor: megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az ülést 22,20
órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Tóth János
jegyző
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