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Tahitótfalu Községi Önkormányzat 
 Képviselő-testülete 
 
Szám: 22/2012.  
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 

27-én (csütörtök) 18,00 órakor tartott Közmeghallgatásáról. 
 
Helye: Sportcsarnok, Szabadság utca 1. 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Hiányzók: Rédai Dávid 
 
 
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket, megállapítja a Képviselő-testület 
határozatképességét (9 főből 8 fő jelen) és javaslatot tesz a napirendre. 
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
 
NAPIREND: 
 

1./ A Nemzeti Köznevelési Törvény aktuális feladatai  
 Előadó: Dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár 
 Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 Kisné Balázs Enikő iskolaigazgató (Pollack Mihály Általános és 
 Zeneiskola) 
 
2./ A közigazgatás átalakítása 2013. január 1-től (járási hivatal – kirendeltség, 

Tahitótfalu és Kisoroszi közös Önkormányzati Hivatal) 
 Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 
3./ Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előkészítéséről 
 Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
  Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke 

 
4./ Egyebek 
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1./ A Nemzeti Köznevelési Törvény aktuális feladatai  
 
Dr. Sajtos Sándor: az előkészületeket már 2011-ben megkezdték a gyermekek 
érdekében, valamint azért, hogy törvényes keretek között indulhasson a 2012/2013 
tanév. Módosították a tantervet, megreformálták a tantestület munkáját, a 
költségvetést is ilyen módon alakították. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az 
intézmény működtetését a továbbiakban is felvállalja. 303 diák jár a Pollack Mihály 
Általános Iskolába ezért fontos nagy figyelmet fordítani az intézmény működésére, és 
szoros együttműködést kialakítani Dala-Nagy Katalinnal a járási tankerület 
igazgatójával. Mindenképpen jelezni fogják amennyiben nincsenek megelégedve az 
ott folyó munkával. Az első osztályosok létszáma 36 fő, a következő évtől megoldott 
a gyermekek délutáni oktatása is. Beszámol az iskola és az óvoda felújítására 
fordított költségekről. Mindkét intézményben komoly beruházásokat hajtottak végre 
(246,1 millió forint) és ezt a munkát tovább szeretnék folytatni ugyanolyan 
felelősséggel, mint eddig annak ellenére, hogy a működtetés ezentúl nem az 
Önkormányzat feladata lesz. 
Megkéri Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár asszonyt (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) adjon tájékoztatást a Nemzeti Köznevelési Törvény aktuális 
helyzetéről, feladatairól.  
 
Dr. Hoffmann Rózsa (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): 
köszönti a megjelenteket, a környező települések polgármestereit, valamint az 
intézményvezetőket. Magyarország gyors tempójú megújulás útjára lépett, ami a 
2010-es választások eredménye. Tájékoztatást ad az idei év változásairól, valamint a 
következő években tervezett átalakulásról, (kötelező óvodai foglalkozás 3 éves 
kortól; mindennapos testnevelés az 1. és 5. évfolyamban; művészeti oktatás; a 
nemzeti alaptanterv kialakítása, megalkotása; kiszámíthatóbb pedagógus életpálya 
modell mely fizetésemeléssel, de több munkaórával jár majd).  
 
Kisné Balázs Enikő (iskolaigazgató): tájékoztatást ad az aktuális kérdésekről, és a 
várható változásokról (1. és 5. osztályba lépők életében lesz változás).  
 
Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatja megjelenteket, hogy a Képviselő-testület a december 
13-i ülésen tárgyalja majd a működtetésről szóló megállapodást.  
 
 
2./ A közigazgatás átalakítása 2013. január 1-től (járási hivatal – kirendeltség, 

Tahitótfalu és Kisoroszi közös Önkormányzati Hivatal) 
 
Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2013. január 1-től járási 
kirendeltség működik majd a községházán, így a hatósági ügyintézés egyes feladatai 
továbbra is helyben történnek majd. Köszönti Hadházy Sándor országgyűlési 
képviselőt, és felkéri a tájékoztatásra. 
 
Hadházy Sándor: tájékoztatást ad a közigazgatás átalakításáról 2013. január 1-től (a 
Járási Hivatalok kialakításának, szükségességéről, az egyablakos ügyintézés 
előnyeiről, az Önkormányzatok nehéz pénzügyi helyzetéről és azok 
adósságrendezéséről).  
 



- 3 - 

Molnár Csaba (Kisoroszi polgármestere): köszönti a megjelenteket. Elmondja, 
hogy mindig támogatta az Önkormányzati átszervezési törekvéseket, mert érezte, 
hogy nem megfelelő hatásfokkal működnek a kis települések önkormányzatai. 
Véleménye szerint a közigazgatási ellátás színvonala ezáltal emelkedni fog. A közös 
önkormányzati hivatalra vonatkozó megállapodás jól előkészített együttműködést 
eredményez majd. Fontosnak tartja, hogy Kisoroszi település kiveszi majd a részét a 
közös hivatal működésére fordítandó költségekből is.  
 

3./ Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
előkészítéséről 

 
Dr. Sajtos Sándor: a 2013-as év pénzügyi tervezése a korábbiaktól eltérően több 
bizonytalan tényező miatt számokban nem tervezhető, ezek közül a legjelentősebb 
az állami finanszírozás mértéke, ezért felelőtlenség lenne a jövő évi gazdálkodással 
kapcsolatban bárminemű összegszerűséget mondani. A Képviselő-testület 
elkötelezettsége a takarékos felelős gazdálkodás mellett változatlan. Elsősorban az 
intézmények működésére kell forrást, a hiteltörlesztésre fedezetet biztosítani, a 
megkezdett beruházások folytatása, befejezése szintén kiemelkedően fontos 
költségvetési tétel, az aktuális karbantartások elvégzése, az intézmények 
állagmegóvása is jelentős feladat. Ezt követően kell megvizsgálni az állami 
finanszírozás ismeretében, milyen mértékben adható támogatás, és a település 
fejlesztésére mekkora összeg fordítható. Az állami finanszírozás mértékéről nem a 
helyi településvezetés dönt, e forrás mértéke nem a Képviselő-testület döntése, de 
az hogy az adóhátralékból mennyi vonható be a költségvetésbe az a helyben 
meghozott döntéseken és elvégzett munkán múlik.  
 
Ezt követően megköszönte Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár, Hadházy Sándor 
országgyűlési képviselő, valamint a Képviselő-testület munkáját és az ülést 19,48 
órakor bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Sajtos Sándor Tóth János 
polgármester jegyző 

 
 


