Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szám:
Határozatok száma:
Rendeletek száma:

8/2017.
134/2017. (06.28.) - 152/2017. (06.28.)
-

JEGYZŐKÖNYV
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. június 28-án megtartott nyílt üléséről

Tárgyalt napirendi pontok:
1. Beszámoló az Eperfesztivál lebonyolításáról
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Ferenczy Barbara pályázati referens
2. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a határozatok
végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
3. Bizottságok tájékoztatója
Előterjesztő: Bizottsági elnökök
4. Tulajdoni ügyek
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
5. Egyebek
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 28-án 18:07
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Képviselők:

Dr. Sajtos Sándor polgármester
Csörgő Mihály alpolgármester
Kubanek István
Nagyházu Miklós
Schottner Jánosné
Vaczó Zoltán

Távol maradt képviselők:

Gaál Sándorné
Karácsony Ádám
Dr. Pálvölgyi Tamás

Tanácskozási joggal:

Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző

Meghívottak:

Ferenczy Barbara pályázati referens
Bornemissza Sándor szervező
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Dr. Sajtos Sándor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta.
Ismertette a napirendet, javasolta annak módosítását, kérdezte a képviselőket, aki a
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirend módosítását elfogadta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
134/2017. (06.28.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban
meghirdetett napirendek sorrendjét az alábbiak szerint módosítja.
1. Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület kérelme
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
2. Beszámoló az Eperfesztivál lebonyolításáról
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Ferenczy Barbara pályázati referens
3. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a
határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
4. Bizottságok tájékoztatója
Előterjesztő: Bizottsági elnökök
5. Tulajdoni ügyek
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
6. Egyebek
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Polgármestert

a

határozat

1. npr. Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület kérelme
Dr. Sajtos Sándor: Az Egyesület idén is megrendezi az Ökumenikus Művészeti hét
rendezvényt, melyhez térítésmentesen szeretnék igénybe venni az önkormányzati
tulajdonban lévő Ifjúsági tábor épületeit. Tekintettel arra, hogy az Egyesület a település
életében igen aktívan részt vesz, a rendezvényeken rendszeresen fellép, javasolta a kérelem
támogatását. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
135/2017. (06.28.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vox Insulae Sziget
Hangja Egyesület kérelmét támogatja és az Ökumenikus Művészeti Hét
lebonyolításához az önkormányzat tulajdonában lévő Ifjúsági tábor épületeit
2017. július 3-tól, 2017. július 8-ig térítésmentesen biztosítja.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2017. július 3.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: Az önkormányzat 15/2011. (XI.30.) rendeletében megfogalmazottak
szerint, a Képviselő-testület a helyi civil szervezetek számára heti egy alkalommal
térítésmentesen biztosítja a Faluház használatát. Tekintettel arra, hogy a Vox Insulae Sziget
Hangja Egyesület próbáihoz szükséges a zongora használata, kérik, hogy heti egy alkalommal
a Népházban tarthassák meg énekpróbájukat. Javasolta a kérelem támogatását. Mivel a
témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a
javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
136/2017. (06.28.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Vox
Insulae Sziget Hangja Egyesület részére az énekkari próbák idejére a Népház
térítésmentes igénybevételét 2017. szeptember 4-től, 2018. június 30-ig,
heti egy alkalommal hétfői napon 18-20 óráig.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2017. szeptember 04.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

2. npr. Beszámoló az Eperfesztivál lebonyolításáról
Dr. Sajtos Sándor: Javasolta, hogy az elkészített költségelszámolás alapján fogadják el a
beszámolót.
Ferenczy Barbara: röviden ismertette az elszámolást, valamint a lebonyolítás körülményeit.
Dr. Sajtos Sándor: Fontos lenne a költségvetés elfogadása, illetve a döntés a jövő évi fesztivál
megrendezéséről, annak érdekében, hogy a szervezés megkezdődhessen, és minél kedvezőbb
feltételek mellett kerüljön lebonyolításra a rendezvény.
Nagyházu Miklós: Nagyon pozitív volt a visszajelzés a rendezvény színvonalára vonatkozóan.
Gratulál a főszervezőknek, ez biztos és erős alapot biztosít a 20. Eperfesztivál
megrendezéséhez. Amennyiben megkezdődik már most a szervezés, valóban sokkal
kedvezőbb feltételekkel tárgyalhatnak.
Dr. Sajtos Sándor: Felkérte Ferenczy Barbarát és Bornemissza Sándort, hogy készítsék elő a
rendezvényt, hogy a Képviselő-testület augusztusban tudjon dönteni a támogatási keret
összegéről.
Bornemissza Miklós: Szeretné megköszönni Polgármester Úr felkérését, valamint Ferenczy
Barbara segítségét. Elmondta, hogy látja azokat a pontokat, ahol javítaniuk kell a rendezvény
szervezése során. Amennyiben a Képviselő-testület igényli szívesen segít jövőre is.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte
a képviselőket, aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály,
Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással
(Kubanek István) az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
137/2017. (06.28.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a XIX. Eperfesztivál –
rendezvény szakmai beszámolóját elfogadja.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

3. npr. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a határozatok
végrehajtásáról
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: A határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló megküldésre
került. Amennyiben kérdés merült fel ezzel kapcsolatban, szívesen válaszol.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sajtos Sándor: Röviden ismerteti az elmúlt időszak fontosabb eseményeit. Kitért az
Egészségfejlesztési Iroda kialakítására vonatkozó pályázat beadására, melyet közösen a
Szentendre Egészségügyi Intézményeivel közösen kívánnak beadni. Beszámolt a Duna-Vértes
köze Hulladékgazdálkodási Társulás leveléről. Javasolta, hogy a Társulásba be és kilépő
települések tekintetében halasszák el a döntést. Elmondta, hogy a Mátyás király úti vis maior
pályázat kivitelezőjével aláírásra került a szerződés június 6-án. Egyeztetett Molnár Csaba
polgármester úrral, a jövőre vonatkozóan. Június 7-én adták át pedagógusnap alkalmából a
Tahitótfalu Pedagógusa díjat, ünnepélyes keretek között, a Képviselő-testület döntésének
megfelelően Matus Klára iskolapedagógus, valamint Kővári Endréné óvodapedagógus részére.
Június 8-án ülésezett a Dunakanyari Önkormányzati Társulás, valamint a Szigeti
Önkormányzati Társulás. Több egyeztetésre került sor az orvosi rendelő felújítására, valamint
a kormányzati támogatásból megvalósuló projektek tekintetében, illetve egyeztetett az ASP
pályázattal kapcsolatosan a Magyar Államkincstár munkatársaival. Felkérte Csörgő Mihály
alpolgármestert, hogy segítsen a veszélyes hulladékgyűjtéslebonyolításában.
4. npr. Bizottságok tájékoztatója
Csörgő Mihály: Elmondta, hogy a Faluház ablakait kicserélték, a szín kiválasztása folyamatban
van, a tisztasági meszelés megtörtént.
Nagyházu Miklós: Ebben az évben a leglátványosabb beruházás a Faluházban történik. Az
ablakcsere megtörtént, viszont szükséges a lábazati vakolat megújítása. Ismertette a bekért
ajánlatot, és javasolta annak elfogadását.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte
a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
138/2017. (06.28.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Faluház
lábazatának felújítására nettó 200.000 Ft-ot biztosít a 2017. évi költségvetés
K71 sora (ingatlanok felújítása) terhére.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Nagyházu Miklós: Idén tervezik kialakítani a volt könyvtár épületében a Pollack Emlékszobát.
Bemutatta a lehetséges mennyezeti lámpákat, azok beszerzési árát.
Vaczó Zoltán: Javasolta, hogy a kialakításban segédkező muzeológus véleményét is kérjék ki a
vásárlást megelőzően.
Dr. Sajtos Sándor: Természetesen. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés
nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
139/2017. (06.28.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja két darab
mennyezeti lámpa megrendelését (Plomyk csillár) a Pollack Emlékszoba
kialakításához a 2017. évi költségvetés. K64 sora (kis értékű eszközbeszerzés)
terhére.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Kubanek István: Rövid tájékoztatást adott a Nemzeti Összetartozás napján tartott
ünnepségről, majd megköszönte a Tűzzománc Biennálé lebonyolításában résztvevők
munkáját.
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Ezt követően a Képviselő-testület 19:02 órától 19:22 óráig szünetet tartott.
5. npr.

Tulajdoni ügyek
Református Egyházközség kérelme

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a kérelem tartalmát, mely szerint az Egyházközség által
meghirdetett gyermektábor lebonyolítására kérték az Ifjúsági tábor térítésmentes
használatát. Javasolta kérelem támogatását. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve
kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
140/2017. (06.28.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui
Református Egyházközség nyári gyermektáborának megrendezéséhez
(2017. június 20-tól, június 24-ig) az önkormányzat tulajdonában lévő Ifjúsági
Tábor ingatlan térítésmentes használatát jóváhagyja.
A Képviselő-testület a napközis tábor idején, meleg ételt biztosít a táborozók
részére, az önkormányzati konyha bevonásával.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Petőfi Sándor utca rekonstrukciója
Dr. Sajtos Sándor: Tahitótfalu Község Önkormányzata a DE-MA Projekt Kft-vel készíttette el a
Petőfi Sándor utca, Gát utca és Ifjúság utca közötti rész járda-, és útrekonstrukciós munkálatai
egyesített tervét. A rekonstrukciós munkálatok elvégzése során elkerülhetetlen az utca északi
oldalán, közterületen lévő cserje és faállomány részleges, vagy inkább teljes kivágása. A cserje
és faállomány elöregedett, féloldalas, csonkolt koronájú, részben kiszáradt koronájú
egyedekből áll. Pár esetben a törzs az építendő járdaszelvényben helyezkedik el.

Házszám
2
Ligustrum
Thuja
Corylus

Kép
sorszáma
5271
5272
5273

Növény
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Átmérő/hossz/tőszám
1 tő
1 db
20 cm

10

14
18

20
22
24
28

Corylus (csonk)
Corylus
Malva
Cydonia

5274
5275

23 cm
25 cm

5276

bokorban vegyesen

Corylus
Malva
Berberis
Corylus
Forsythia
Pyrus
Corylus
Corylus
Corylus
Corylus
Corylus
Malva

5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288

30 cm
7 cm
1 tő
45 cm
1 tő
30 cm
22 cm
13 cm
30 cm
51 cm
27 cm
8 tő, 3-10 cm átmérő

Tekintettel arra, hogy a járdarekonstrukcióval érintett területen elektromos és távközlési
szabadvezeték egyaránt található, pótlásra az alábbi, szabadvezeték alá is ültethető, alacsony
koronamagasságú, talajra igénytelen fajtákkal történő pótlás javasolt:
Acer campestre „Nana”
gömbkoronájú mezei juhar,
Acer platanoides „Globusum”
gömbjuhar,
Catalpa bignodes „Nana”
ernyőskoronájú szivarfa,
Crataegus laevigata „Paul’s Scarlet”
pirosvirágú galagonya
Fraxinus excelsior „Nana”
gömbkőris,
Malus x adstringes „Hopa”
díszalma,
Malus baccata „Street Parade”
bogyós díszalma,
Malus x purpurea „Eleyi”
pirosvirágú díszalma,
Morus alba „Nana”
törpe eperfa,
Prunus cerasus „Umbraculifera”
gömbmeggy,
Prunus fructicosa „Globosa”
gömb-csepleszmeggy,
Sorbus aria
lisztes berkenye,
Sorbus borbásii
Borbás berkenye.
Ismertette a határozati javaslatot, és javasolta annak elfogadását.
Nagyházu Miklós: Véleménye szerint az utca nagy előnyére fog válni az útrekonstrukció,
jobban használható és járható lesz a beruházást követően.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte
a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné), ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás (Vaczó Zoltán)
mellett az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
141/2017. (06.28.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Petőfi Sándor utca
út- és járdarekonstrukciójával kapcsolatban hozzájárul az alábbi növényzet
kivágásához:
-

1 db fagyal sövény,
1 db tuja,
10 db mogyoró,
10 tő mályva,
1 tő birs,
1 tő borbolya,
1 tő aranyvessző,
1 db körte.

A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Honti - Phone Kft. kérelme
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a kérelmet. A Honti - Phone Kft. az önkormányzat tulajdonosi és
közútkezelői hozzájárulását kérte a Szabadság út 0164/104 hrsz-ú ingatlan kábeltelevíziós
szolgáltatással történő ellátásával kapcsolatban. Fenti ingatlan kábeltelevíziós szolgáltatással
történő ellátása kb. 90 méter légkábel, valamint 1 db távközlési oszlop állításával valósul meg.
Javasolta a kérelem támogatását. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés
nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
142/2017. (06.28.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Honti-Phone Kft.
(2051 Biatorbágy, Bethlen Gábor utca 39.) részére a Tahitótfalu, 0169/104
hrsz-ú ingatlan kábeltelevízióval történő ellátásához a 2526 és 0139 hrsz-ú
közterületek vonatkozásában a tulajdonosi hozzájárulását megadja.
A 2526 és 0139 hrsz-ú ingatlanok természetben a 1114-es számozott útvonal
szakaszai, annak kezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt., így
Önkormányzatunknak a közútkezelői hozzájárulás kiadására nincs jogalapja.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

OLC System Kft. szerződése
Dr. Sajtos Sándor: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 84/2016 (05.19.)
határozatával megbízta az OLC System Kft.-t a település villamos és gázenergia 2017. évi
beszerzésére. A Megbízott sikerdíjért vállalta a megbízást, melynek mértéke a bázisár (2016.
évi beszerzési ár) és Megbízott által elért ár különbözetének bruttó 50%-a összege szorozva az
ajánlat szerinti mennyiséggel. A sikerdíjon felül Megbízott semmilyen egyéb (pl. közbeszerzési
eljárás lefolytatásával összefüggő) díjigényt nem jogosult érvényesíteni Megbízóval szemben.
A 2016. évi megbízás során jelentős energiadíj megtakarítást sikerült elérni, ezért javaslom,
hogy a 2018. évi energia beszerzések lebonyolításával is az OLC System Kft-t. bízza meg a
Képviselő-testület mindhárom költséghely (Tahitótfalu Község Önkormányzata, Tahitótfalui
Közös Önkormányzati Hivatal, Tahitótfalui Óvodák és Konyha) vonatkozásában. Mivel a
témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a
javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
143/2017. (06.28.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az OLC System Kft-t
bízza meg a 2018. évi villamos és gázenergia beszerzés lebonyolításával a
mellékelt Energia Beszerzés Megbízási Szerződésben foglaltak szerinti
tartalommal három költséghely (Tahitótfalu Község Önkormányzata,
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Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal, Tahitótfalui Óvodák és Konyha)
vonatkozásában.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Szentendre Egészségügyi Intézményei beadványa
Dr. Sajtos Sándor: Megjelent „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó
fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” c., VEKOP-7.2.2-17 kódszámú
felhívás. A felhívás célja, hogy javuljon a lakosság egészségi állapota, növekedjen a születéskor
várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma, a fejlesztés járuljon hozzá az
ország átfogó népegészségügyi hálózatának kialakításához, és ezen keresztül a lakosság
egészségtudatosságának növeléséhez, egészségkultúrájának javításához és a krónikus nemfertőző betegségek megelőzéséhez a területi egyenlőtlenségek csökkentésével.
A pályázatra elsősorban szakorvosi ellátó intézmény pályázhat, ezért a pályázat benyújtására
és a pályázat alapján létrejövő Egészségfejlesztési Iroda létrehozására, fenntartására a SZEI
vállalkozik.
A pályázat támogatásáról és a fenntartási időszakban esedékes költségekről szükséges
dönteni.
Költségvetési kihatás: a pályázat megvalósításához nem, de a 3 éves fenntartási időszakhoz
szükséges az önkormányzatnak forrást biztosítania.
A kalkulált fenntartáshoz szükséges összeg éves szinten 250 Ft/fő (állandó lakosság jelenleg:
5899 fő), azaz évente 1.474.750 Ft, 3 évre összesen: 4.424.250 Ft, mely összeget szükséges az
adott évi költségvetésekbe betervezni.
Részletes kifejtés:
„Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi
kapacitás fejlesztése” c., VEKOP-7.2.2-17 kódszámú felhívás szerint járásonként egy
támogatási kérelem támogatható.
2017. május 30-án a járás meghívott polgármesterei számára a SZEI bemutatta a pályázati
felhívást és ismertette a pályázat lényegi elemeit, június folyamán a települések Képviselőtestületei döntenek a pályázat támogatásáról és a fenntartás költségeiben való részvételről.
Tahitótfalu Község Képviselő-testülete 2017. május 29-én tartott ülésén 97/2017. (05.29.)
határozatával már döntött az együttműködésről Szentendre Város Önkormányzatával,
azonban tekintettel arra, hogy a pályázatra elsősorban szakorvosi ellátó intézmény pályázhat
szükséges a fenti határozat hatályon kívül helyezése, és az együttműködésre vonatkozó újabb
határozati javaslat elfogadása.
A felhívás részcéljai:
 Javuljon a népegészségügyi szolgáltatásokhoz, ismeretekhez való hozzáférés, illetve a
megelőzés és egészségfejlesztés az egészségműveltség elterjesztése révén.
 Kerüljön átfogó továbbfejlesztésre a népegészségügyi intézményrendszer és hálózata.
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 A népegészségügyi hálózaton belül jöjjön létre egy olyan humánerőforrás fejlesztés,
amely lehetővé teszi a mentális problémák megelőzését, azok időbeli kiszűrését,
kezelését.
 Javuljon az egészségügyi alapellátási és népegészségügyi feladatok összehangolása az
egészségügyi ellátás betegségcentrikus és a népegészségügy egészségcentrikus
szemléletmódjának ötvözésével.
Nyertes pályázat esetén ún. Egészségfejlesztési Irodát (továbbiakban: EFI) kell létrehozni. Az
EFI Szentendrén működne, fenntartását a pályázó SZEI biztosítja.
A pályázat keretében tervezett feladatok, programok:
1. Egészségfejlesztési Iroda szakmai, szervezeti kialakítása és működtetése,
szakemberállomány biztosítása:
a) a helyben zajló egészségfejlesztési tevékenységek folyamatos nyomon követése, illetve
azok monitorozásában való részvétel, amennyiben nem áll fenn összeférhetetlenség,
szükség esetén módszertani segítségnyújtás, helyi jó gyakorlatok összegyűjtése;
b) kapcsolattartás a járásban található alapellátást vagy szakellátást nyújtó egészségügyi
szolgáltatókkal, a helyi, illetve megyei Kormányhivatallal, közösségfejlesztő és
egészségfejlesztő szakemberekkel és a régióban működő más Egészségfejlesztési
Irodákkal.
2. Tanácsadás és tájékoztatás nyújtása primer prevenciós témában a térség oktatási és
nevelési, illetve szociális és egészségügyi intézményeiben dolgozó szakembereknek.
3. Primer és szekunder prevenciós területen módszertani, szakmai támogatás a járás
egészségügyi alapellátói számára:
 Háziorvosok által végzendő állapotfelméréseken való lakossági részvételt ösztönző,
motiváló programok koordinálása.
 A járásban már meglévő civil együttműködések támogatása, összehangolása.
 Együttműködés a járásban található Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokkal.
 Laikus és szakmai támogató hálózatok kialakítása a lakosság egészségtudatosságának
fejlesztése céljából.
 Partnerségi munkacsoport kialakítása.
4. A járás településein megvalósuló programokban való részvétel (pl.: egészségnap);
A települési, járási egészségfejlesztési tevékenységek koordinációjában való részvétel, az
egészségtervhez illeszkedő színtér specifikus egészségfejlesztési program előkészítése,
megszervezése, lebonyolítása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű lakosságra és az
egészség-egyenlőtlenségek csökkentésére.
5. Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés keretében megvalósuló iskolai programok.
6. Munkahelyi egészségfejlesztési programok kezdeményezése és azok megvalósításában
való részvétel.
7. Közösségi, települési egészségfejlesztési programok megvalósítása.
8. A járásban működő egészségügyi alap- és szakellátásban dolgozókat célzó
egészségfejlesztési programok megvalósítása, különös tekintettel az egészségügyi
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dolgozók mentális egészségét, dohányzásról való leszoktatását támogató programok
szervezése, megvalósítása, országosan kidolgozott program alapján.
9. A kliensek életmódváltását támogató programokba irányítása, a programokba való
részvétel eredményességének nyomon követése a következő témákban az alapellátással
és a
- rendszeres, életvitelszintű testmozgást ösztönző közösségi programok szervezése,
lebonyolítása;
- rendszeres, életvitelszerű egészséges táplálkozást ösztönző közösségi programok
szervezése, lebonyolítása;
- dohányzással kapcsolatos rövid intervenció, dohányzásról való leszokás támogatása
a járásokban az alapellátás és a járásokat ellátó, dohányzás leszokás támogatást
biztosító tüdőgondozó(k) együttműködésének javításával.
10. Betegklubok működtetése legalább szív- és érrendszeri, diabetes témakörben,
kapcsolattartás betegklubokkal.
11. Szervezett népegészségügyi szűrésekre való mozgósítás (kapcsolódó ismertterjesztés).
12. Idősek közösségben tartását, szellemi és fizikai aktivitásuk megőrzését, fejlesztését célzó
programok megvalósítása.
13. Egészségfejlesztési témájú helyi kommunikációs tevékenységek megvalósítása.
14. Egyéb egészségfejlesztési programok megszervezése és lebonyolítása a járási
egészségterv cselekvési tervében foglaltak szerint különösen a drogfogyasztás
megelőzése és balesetmegelőzés területén.
15. Mentális egészségfejlesztés keretében végezhető egyéni és populációs szintű preventív
feladatok megvalósítása.
A projekt fenntartási kötelezettsége:
A járási Egészségfejlesztési Iroda (EFI) működtetése a projektből finanszírozottakkal azonos
infrastrukturális és minimum 1 fő 40 óra/hét/fő, és minimum 2 fő 20 óra/hét/fő, vagy
minimum 2 fő 40 óra/hét/fő munkaidőben foglalkoztatott szakember, mint humánerőforrás
feltételekkel az egészségfejlesztési irodák (EFI-k) szakmai irányításáért felelős szervvel kötött
együttműködési megállapodásban foglaltakkal összhangban.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 millió Ft, maximum 90
millió Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. A pályázat
a max. támogatás igénylésére irányulna.
A pályázat megvalósításához nem, de a 3 éves fenntartási időszakhoz szükséges az
önkormányzatnak forrást biztosítania.
A megvalósítás 24-36 hónap időtartam lehet a kiírás szerint, a tervek szerint 2018-2019
lennének a megvalósítás évei, és utána kezdődne meg a 3 éves fenntartási időszak.
A kalkulált fenntartáshoz szükséges összeg éves szinten 250 Ft/fő (állandó lakosság jelenleg:
5899 fő), azaz évente 1.474.750 Ft, 3 évre összesen: 4.424.250 Ft, mely összeget szükséges az
adott évi költségvetésekbe betervezni.
(A kalkulált 250 Ft/lakos a térség 82 000 fő lakosságszámát és a 13 településre becsült évi 20
millió Ft-os fenntartási költséget veszi alapul.)
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Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 12-től, 2018.
február 28-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek
együttesen elbírálásra:
2017. június 12. – 2017. szeptember 13.
2017. szeptember 20. – 2017. november 20.
2017. november 27. – 2018. február 28.
A pályázat részletes tartalma még kidolgozás alatt áll, de a SZEI az első körben szeretne már
pályázni, emiatt javasolt a döntés meghozatala most.
Ismertette a határozati javaslatokat és elfogadásra javasolta. Mivel, a témával kapcsolatban
hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a 97/2017. (05.29.) képviselőtestületi határozat hatályon kívül helyezését támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
144/2017. (06.28.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
97/2017.(05.29.) határozatában döntött a Szentendre Város
Önkormányzatával való együttműködéséről „Az alapellátás és
népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy
helyi kapacitás fejlesztése” c., VEKOP-7.2.2-17 kódszámú pályázati
felhívás beadásában, melyet jelen határozatával hatályon kívül helyez.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felkéri

a

Polgármestert

a

határozat

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a pályázaton történő indulást, és a Szentendre
Egészségügyi Intézményeivel történő együttműködést támogatja, illetve egyetért a
felhatalmazással a pályázathoz szükséges jognyilatkozatok tekintetében, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
145/2017. (06.28.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1.

támogatja Szentendre Város Egészségügyi Intézményeinek az „Az
alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése –
népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” c., VEKOP-7.2.2-17
kódszámú felhíváson való indulását,

2.

az Önkormányzat együttműködik a létrejövő Egészségfejlesztési
Irodával, mind a projekt időtartama alatt, mind a fenntartási
időszakban,

3.

felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok,
együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős:
Határidő:

Polgármester
1. pont: azonnal
2-3. pont: folyamatos

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a fenntartási időszakban felmerülő, a lakosság
számával arányos költségeinek biztosítását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
146/2017. (06.28.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. Szentendre Város Egészségügyi Intézményeinek az „Az alapellátás és
népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy
helyi kapacitás fejlesztése” c., VEKOP-7.2.2-17 kódszámú felhívásra
beadandó pályázatának a fenntartási időszakban felmerülő, a település
lakosságszámával arányos költségeit vállalja 3 éven keresztül, legfeljebb
évi 1.500.000 Ft összeg erejéig,
2. felkéri a polgármestert, hogy az adott évi költségvetés tervezésekor a
határozat költségvetési kihatásait vegye figyelembe.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
folyamatos
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Szennyvízközmű-vagyon átadás átvétel
Dr. Sajtos Sándor: A Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések
csatornahálózatának bővítése tárgyú, KEOP -1.2.0/B-10/2010-0061 azonosító számú projekt
befejeződött, melynek kapcsán szükséges a település közigazgatási területén létrehozott
vagyon tulajdonjogának átvétele. Ezt követően a fenti beruházással együtt, a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. § (4) – (6) bekezdéseinek rendelkezése alapján
szükséges a szennyvízközmű– vagyon átadása a DMRV Zrt., valamint a Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. számára, a megküldött együttműködési megállapodás szerint.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki a KEOP1.2.0/B-10-2010-0061 azonosító számú projekt keretében Tahitótfalu Község
közigazgatási területén létrehozott vagyon tulajdonjogának átvételét támogatja,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
147/2017. (06.28.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. A Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések
csatornahálózatának bővítése tárgyú, KEOP-1.2.0/B-10-2010-0061
azonosító számú projekt keretében Tahitótfalu Község közigazgatási
területén létrehozott vagyon tulajdonjogát átveszi;
2. Felhatalmazza a polgármestert az átadás – átvétellel kapcsolatos
megállapodás és az egyéb jognyilatkozatokat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. június 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel és a
DMRV Zrt-vel kötendő szennyvízközmű-vagyon átadására vonatkozó szerződést jóváhagyja,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
148/2017. (06.28.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-vel és a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen
Működő Részvénytársasággal kötendő, a szennyvízközmű-vagyon átadására
vonatkozó szerződést a megismert tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
végrehajtására és a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

Polgármestert

a

határozat

2017. június 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Észak-Budai Zrt. kérelme
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a kérelmet. Az Észak-Budai Zrt. az önkormányzat tulajdonosi és
közútkezelői hozzájárulását kérte a Tahitótfalu Béke út - Dózsa György út kereszteződésében
álló 20 kV-os szabadvezetéki oszlop rekonstrukciója tárgyában, tekintettel arra, hogy a
jelenlegi fémoszlop sérült, cseréje szükséges.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
149/2017. (06.28.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-Budai Zrt.
részére a Tahitótfalu, Béke út – Dózsa György út 20 kV-os szabadvezetéki
oszlop rekonstrukciója vonatkozásában (Tervszám: T-16/324) a tulajdonosi
hozzájárulását az alábbi feltételek teljesülése esetén adja meg:
-

a rekonstrukcióval érintett terület helyreállítása az eredeti anyagokkal
az eredeti minőségben,

A közútkezelői hozzájárulás megadására a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
jogosult, mivel a rekonstrukcióval érintett terület a 96013 számú országos
úthálózat része, melynek kezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Polgármestert

a

határozat

6. npr. Egyebek
Iskolai vizesblokk felújítása
Dr. Sajtos Sándor: Az iskolai vizesblokk felújítására, két ajánlat érkezett be. Ezek az ajánlatok
tartalmazzák a teljes vizesblokkok a válaszfalainak felújítását, az elektromos hálózat
felújítását, csempék, szaniterek, ajtók cseréjét, kialakításra kerülne egy mosókonyha, illetve
egy zuhanyzó megszűnne. Mindkét ajánlat része, néhány olyan beszerzés a beruházáshoz
kapcsolódóan, amelyet az önkormányzat rendelne meg, az intézménnyel egyeztetve.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
150/2017. (06.28.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tahitótfalui Pollack
Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 2021 Tahitótfalu,
Kossuth Lajos utca 26. (1769/3 hrsz.) földszinti vizesblokk felújítási munkáira
3.733.501 Ft-ot biztosít, a 2017. évi költségvetés K71 sorának (épületek
felújítása) terhére.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Csörgő Mihály: Javasolta, hogy az Almásy László utcai óvodában a hársfa kivágásával a
kedvezőbb ajánlattevőt bízzák.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte
a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
151/2017. (06.28.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Almásy László
utcai óvodában a hársfa kivágásával, annak tuskójának kiásásával és
elszállításával Csereklye Sándor Ferencet bízza meg, mindösszesen bruttó
237.000,- Ft vállalási áron.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: A sportcsarnokba új szőnyeg beszerzésére került sor az elmúlt időszakban,
melynek tárolására kértek be ajánlatot a Janser Kft-től. Felkérte Csörgő Mihály
alpolgármestert vizsgálja meg a lehetséges megoldásokat.
Ezt követően személyiségi jogokra hivatkozva zárt ülés lebonyolítását javasolta és kérdezte a
képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
152/2017. (06.28.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyes tulajdoni
ügyek tárgyalására, tekintettel a személyiségi jogok védelmére, zárt ülést
rendel el.
A Képviselő-testület
végrehajtására
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Ezt követően a Képviselő-testület 19:53 órától zárt ülésen folytatta munkáját, majd Dr. Sajtos
Sándor polgármester megköszönte a képviselők munkáját és az ülést 20:01 órakor bezárta.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző

20

21

