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JEGYZŐKÖNYV
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 24-én megtartott nyílt üléséről
Tárgyalt napirendi pontok:
1. Néhai Szőnyi Zsuzsanna részére Posztumusz Díszpolgári cím adományozása
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
2. Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság 2017. évi működéséről
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Meghívott: Kovács László r. ezredes kapitányságvezető
3. Döntés a Tahitótfalu Pedagógusa Díj adományozásáról
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
4. Tahitótfalu Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadása
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
5. Éves belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Előterjesztő: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
6. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
7. Bizottságok tájékoztatója
Előterjesztő: Bizottsági elnökök
8. Tulajdoni ügyek
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
9. Egyebek
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 24-én 18:00 órakor a
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Képviselők:

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

Távol maradt képviselő:

Karácsony Ádám

Tanácskozási joggal:

Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző

Meghívott:

-
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Dr. Sajtos Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel jelen
van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet javasolta annak módosítását, mely
szerint az első napirend „Néhai Szőnyi Zsuzsánna részére posztumusz Díszpolgári cím adományozása”
és kérdezte a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a módosított napirendet elfogadta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2018. (05.24.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított napirendet
elfogadta.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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1. npr.

Néhai Szőnyi Zsuzsánna részére Posztumusz Díszpolgári cím adományozása

Dr. Sajtos Sándor: Felkérte Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Mély fájdalommal tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Szőnyi
Zsuzsánna külsős Kulturális Bizottsági tag tragikus hirtelenséggel elhunyt. Néhai Szőnyi Zsuzsánna
tevékenységét elismerve emlékét kegyelettel megőrizve, az alábbi határozati javaslatot terjesztette a
tisztelt Képviselő-testület elé:
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elhunyt Szőnyi Zsuzsánna
kulturális bizottsági tag tevékenységét elismerve emlékét kegyelettel megőrzi, saját halottjának tekinti
és a temetkezéssel járó terheket átvállalja.
Dr. Sajtos Sándor Polgármester javaslatára, a Képviselő-testület a Tahitótfalu Község Díszpolgára, a
Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés, a Tahitótfalu Ifjú Tehetsége díj és a Tahitótfalu Pedagógusa díj
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet alapján,
néhai Szőnyi Zsuzsánna részére Posztumusz Díszpolgári címet adományoz.
Dr. Pálvölgyi Tamás képviselő megérkezett az ülésre.
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, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2018. (05.24.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elhunyt
Szőnyi Zsuzsánna kulturális bizottsági tag tevékenységét elismerve emlékét
kegyelettel megőrzi, saját halottjának tekinti és a temetkezéssel járó terheket
átvállalja.
Dr. Sajtos Sándor Polgármester javaslatára, a Képviselő-testület a Tahitótfalu
Község Díszpolgára, a Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés, a Tahitótfalu Ifjú
Tehetsége díj és a Tahitótfalu Pedagógusa díj alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet alapján, néhai Szőnyi
Zsuzsánna részére Posztumusz Díszpolgári címet adományoz.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:
2. npr.

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság 2017. évi működéséről

Dr. Sajtos Sándor: Köszöntötte Kovács László rendőr ezredes, kapitányságvezetőt, és felkérte a
beszámoló ismertetésére.
Kovács László r. ezredes, kapitányságvezető: Köszöntötte a megjelenteket és röviden ismertette a
beszámoló tartalmát. A Szentendrei Rendőrkapitányság területén elkövetett bűncselekmények száma
nagyságrendileg stagnál. A vagyon elleni bűncselekmények száma csökkent, a személy elleni
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bűncselekmények tekintetében azonban növekedés tapasztalható. A közlekedésbiztonsági helyzet
kritikus, a szűkös közlekedési infrastruktúra végett. A migráció helyzete a térségben nem jelent
problémát, bár az állományból küldenek egységeket a déli határ megerősítésére. Csökkent a
közterületi megjelenés és óraszám, ami annak tudható be, hogy igen erős közterületi állományhiánnyal
küzdenek. Ezzel együtt az intézkedési aktivitást megtartották, és próbáltak helyt állni a területen. Több
mint 200 rendezvényt biztosítottak az elmúlt évben. A körzeti megbízotti státusban nem volt változás,
az állomány fel van töltve. Sok programot, közlekedésbiztonsági előadásokat szerveztek iskoláknak,
középiskoláknak, nyugdíjas kluboknak. Aktív kapcsolatot tartanak a médiumokkal, illetve a Rend-Trend
kiadványuk szerkesztését is sikeresen végzik. A Szigeti Társulástól tavaly kapott gépjármű is nagy
segítséget jelent a munkavégzésben, melyet ezúton szeretne ismét megköszönni. A térség
polgármestereivel, illetve a Szigeti Polgárőrséggel is nagyon jó az együttműködésük. Szeretnék a
bűncselekmények számát még lejjebb szorítani, amire az első negyedév alapján van is esély, a
felderítési eredmények pedig igen kimagaslóak. Január elsején beindult a szervezetek közötti
elektronikus ügyintézés, ami egy kis fennakadást jelentethet az adminisztrációban. Július 1-vel új
büntető eljárási törvényt fognak bevezetni. Szeretné még egyszer megköszönni az önkormányzat
támogatását, akár szakmai, akár emberi kérdésekben. Jelenleg a külterületi szemétlerakás elleni
hatékonyabb fellépésről egyeztettek Dr. Sajtos Sándor polgármester úrral, oly módon, hogy a
közterület-felügyelő pozícióját is erősítsék.
Dr. Sajtos Sándor: Megköszönte a Szentendrei Rendőrkapitányság munkáját, kérdezte a képviselőket
van-e kérdés, hozzászólás az elhangzottakra vonatkozóan. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás,
illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a Szentendrei Rendőrkapitányság 2017. évi
beszámolójának elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
86/2018. (05.24.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentendrei
Rendőrkapitányság önkormányzati beszámolóját a 2017. évi működéséről
elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat megküldésére.
Határidő:
Felelős:
3. npr.

2018. június 15.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Döntés a Tahitótfalu Pedagógusa Díj adományozásáról

Dr. Sajtos Sándor: Felkérte Zakar Ágnes iskolaigazgató asszonyt a Tahitótfalui Pollack Mihály Általános
Iskola és AMI javaslatának előterjesztésére.
Zakar Ágnes: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. Idei évben a kollégákkal
együtt Fónagy Gábornét javasolták a Tahitótfalu Pedagógusa Díj kitüntetésre. Fónagy Gáborné 1981ben kezdte a nevelői munkát a tahitótfalui általános iskolában matematika-fizika szakos felsős
tanárként. Korábban dolgozott Szigetmonostoron, Pilisszentlászlón és Leányfalun is.
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Kollégái kezdettől tisztelték, felnéztek Rá, több osztály osztályfőnökségét is rábízták igazgatói. Később
munkaközösség-vezetői, majd igazgatóhelyettesi megbízást kapott az évek folyamán több vezető
mellett is volt vezető helyettes.
1989-ben miniszteri dicséretben is részesült kiemelkedő munkájának köszönhetően, azóta sem kapott
ebből a testületből senki sem ilyen magas elismerést.
Példát mutatott mindenkinek emberségből, munkából, szülei elvesztése után is kitartóan dolgozott,
nem kért mentességet, a Tőle megszokott magas színvonalon teljesített.
2000-2006-ig intézményvezető volt az iskola élén.
Igazgatása alatt a tantestület több nagyszabású kiránduláson vett részt pl Tatán, Csehszlovákiában.
Munkáját a pontosság, precizitás jellemezte mindig.
Területi matematika órákat tartott, amelyen azt mutatta be kollégáinak, miképpen használják
csoportmunkában a Babylon készletet, a Dienes készletet s egyéb ma már elfelejtett eszközöket.
Ormándi Zsuzsa, kolléganője nyugdíjba vonulásán tartott búcsúztatójában ezt mondta el:
„Számomra a te vezetésed mutatta meg, hogy egy vezető lehet empatikus, de szigorú is. Mindig
figyelemmel kísérted jobbító ötleteink, szándékaink. Kritikus voltál, ha erre volt szükség. De mindig az
észszerűség vezetett a megoldásokban.
A pótvizsgáid, melyen jobban szenvedtél, mint a diák!
A mértékváltásnál kérdezted: „Nem emlékszel, mit súg az a kettes a méter felett?
S addig puhítottad ezt a gyemekgyurmát, amíg muszáj volt átengedni a vizsgán.”
2013-ban a tantestület elbúcsúztatta a 40 éve dolgozó Fónagy Ágit, aki nyugdíjba vonult, néhány évvel
később azonban a mostani vezetés visszahívta őt tanítani óraadóként. 2016 szeptemberétől dolgozik
újra az iskola kereteiben nyugdíjasként. Az első hívó szóra jött, mellyel megmentette az iskolai
matematika-fizika tanítás sorsát. Az iskola jelenlegi vezetése őszintén hálás Neki azért, hogy 2016-ban
elkészítette az iskolának az órarendet, és minden szakmai kérdésben ki tudja kérni a volt igazgatónő
tanácsát azóta is.
Tahitótfalu Község Önkormányzatának ajánlom Fónagy Gábornét a 2018. évi „Tahitótfalu Pedagógusa”
díjra.
Dr. Sajtos Sándor: Felkérte Csörginé Kemény Ildikó óvodavezetőt a Tahitótfalui Óvodák javaslatának
előterjesztésére.
Csörginé Kemény Ildikó óvodavezető: Szintén köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette a
Tahitótfalui Óvodák előterjesztését. Idén Dr. Baranyainé Greff Klára óvodapedagógust javasolták a
Tahitótfalu Pedagógusa díjra az alábbi indokok alapján. A 70-es évek elején még a szülők, de egy kis
faluban leginkább a pedagógus (osztályfőnök) döntötte el a gyerekek továbbtanulását. Ilyen
előzmények után került az óvónőképző szakképzőiskolába, Nagykőrösre. Az érettségi után kezdett
komolyabban foglalkozni a pályájával, hisz a megfelelés kényszere hajtotta előre. A főiskola elvégzése
után pedig már pedagógiai elhivatottsággal folytatta munkáját. Pályáján két ember példaképe kísérte
végig: egyrészt az osztályfőnöke, aki jó érzékkel elindította az óvónői pályán, másrészt az első
munkahelyi főnöke személye, aki mellett igazi óvónővé teljesedett ki. 36 éve van a pályán ugyanabban
az intézményben.
A Tahitótfalui 1.sz óvodában 1978. szeptember 1-jén állt munkába, nagy lendülettel, tele energiával.
1980-ban került át Tahi 2. sz. óvodába, mint tagóvoda vezető. 1981-ben végezte levelező szakon a
főiskolát Kecskeméten. Új tudásanyaggal felvértezve lendülettel, tele új ötletekkel állt a kihívások elé.
A tagóvoda vezetői munkássága alatt történt az óvoda első átépítése, bővítése is. Pezsgett az élet az
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óvodában, a jó szülői közösség segítségével rendezvényeket, sok közös programot szerveztek.
Bármilyen pozitív visszhangja is volt akkor az óvodának, mégis úgy érezte, hogy nem ez az ő útja. 10
évig volt a tagóvoda vezetője.
Az ő hitvallása tulajdonképpen:
„Az emberiség jövője a neveléstől függ” – írja Szent Györgyi Albert.
A nevelés az emberiség legfontosabb tevékenysége. Csodálatos lehetőségek felé nyit kaput, de
ugyanakkor szörnyű veszedelmeknek teszi ki az emberiséget”
Ennek szellemében, ha csak tehette továbbképzéseken vett részt, tanfolyamokra járt. Személyiségéből
fakadóan, hogy munkáját a lehető legjobban tudja végezni, számítógép-kezelői szakképesítést is
szerzett 2006-ban.
Immár 13 éve tart ovis tornát a gyerekek és szülők legnagyobb örömére. Az ovis torna ösztönözte arra,
hogy jelentkezzen, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János karára, a Mozgásfejlesztés
kurzusra. Ismeretei oly mértékben gyarapodtak, hogy úgy gondolta további 1 éves képzés elvégzésével
a fejlesztő, differenciáló pedagógia területén is tovább fejlesztheti tudását. Iskoláit kiváló eredménnyel
végezte.
Az ott szerzett tudást a mai napig alkalmazza, önmaga szakmai hitelességét megerősítette.
Több hallgató töltötte nála gyakorlati idejét, amit nagy felelősségnek érzett és érez ma is, mert nem
mindegy számára, hogy milyen mintát, példát állít a leendő kollégák elé.
Munkáját a mai napig a gyermekközpontúság, a gyermekek szeretete és a határtalan türelem jellemzi.
Csoportjában mindig nyugodt, családias légkör fogadja a gyerekeket. Szülőkkel jó kapcsolatot ápol, sok
közös programot szervez a szülőkkel együtt csoportjának. Munkájában maximalista, ami példaértékű
a fiatal kollégák előtt, akik bármikor kérhetnek tőle segítséget, tanácsot, mindig szívesen segít. Az
intézmény valamennyi dolgozójával jó kapcsolatot ápol.
Ezzel a díjjal szeretnénk megköszönni eddigi munkáját, elhivatottságát, amit az intézményért,
elsősorban a gyerekekért tett és tesz. Szívből kívánunk neki jó egészséget a továbbiakhoz.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki a támogatja a Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és AMI javaslatának
elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2018. (05.24.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tahitótfalu Község
Díszpolgára, a Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés, a Tahitótfalu Ifjú Tehetsége díj
és a Tahitótfalu Pedagógusa díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet alapján 2018. évben Tahitótfalu
Pedagógusa díjat adományozza Fónagy Gáborné pedagógusnak.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására, a
kitüntetéssel járó díszoklevél, emlékplakett és anyagi elismerés átadására.
Határidő:
Felelős:

2018. május 31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a támogatja a Tahitótfalui Óvodák javaslatának
elfogadását, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2018. (05.24.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tahitótfalu Község
Díszpolgára, a Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés, a Tahitótfalu Ifjú Tehetsége díj
és a Tahitótfalu Pedagógusa díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet alapján 2018. évben Tahitótfalu
Pedagógusa díjat adományozza Dr. Baranyainé Greff Klára óvodapedagógusnak.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására, a
kitüntetéssel járó díszoklevél, emlékplakett és anyagi elismerés átadására.
Határidő:
Felelős:

2018. május 31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: Gratulált a díjazottaknak, és mindenkit hívott a május 31-re tervezett Pedagógus
napi ünnepségre, ahol a fenti díjak átadásra kerülnek.
4. npr. Tahitótfalu Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadása
Dr. Sajtos Sándor: Felkérte Gaál Sándornét a Gazdasági Bizottság elnökét, adjon tájékoztatást a
bizottsági ülésen történtekről, és tegyen javaslatot a költségvetési rendelet elfogadására.
Gaál Sándorné: A Gazdasági Bizottság május 22-én tartotta soron következő ülését, melynek egyik
napirendi pontja a 2017. évi költségvetés teljesítése a zárszámadás, valamint a 2017. évi költségvetés
módosítása II. félévben.
Rövid tájékoztatást adott, a 2017. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan. A bevételek átlagosan
98%-ban, a kiadások 76 %-ban teljesültek. A helyi adók tekintetében a módosított előirányzathoz
képest 11,4 M Ft-tal magasabb a teljesítés. A működési bevételek esetében is magasabb a teljesítés az
előirányzathoz képest, 11,7 MFt. Az erdőgazdálkodás soron a többi teljesítéshez képest alacsonyabb
(34%) bevétel látható, de ez a tervezetthez képest ebben az évben realizálódni fog. A kiadási oldallal
kapcsolatosan elmondta, hogy nagyon sok tétel 100 %-ban teljesült, különösen a vis maior
beruházások, az egészségház építése mutatja a legalacsonyabb teljesítést 4%-ot, ez az eddig ráfordított
tervezési egyéb költségeket jelenti. A tartalék összege 40,3 M Ft. A költségvetés stabil, az
önkormányzat kötelezettségeit teljesítette, így a Gazdasági Bizottság a 2017. évi költségvetés II. félévi
módosítását, valamint a 2017. évi költségvetés teljesítését és az arról készült rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolta.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki támogatja az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének II. féléves módosítását a
Gazdasági Bizottság javaslatával megegyezően, kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2018. (V.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2017.(II.15.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a támogatja az Önkormányzat 2017. évi költségvetés
teljesítésére vonatkozó rendelet-tervezet elfogadását a Gazdasági Bizottság javaslatával
megegyezően, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2018. (V. 25.) RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Dr. Sajtos Sándor: Megköszönte a költségvetés módosítás és a zárszámadás elkészítésében résztvevő
képviselők, bizottsági tagok, kollégák munkáját és lezárta a napirendet.
5. npr.

Éves belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása

Dr. Sajtos Sándor: Felkérte Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző asszonyt a tájékoztatásra.
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: A jelentést pénteken küldték ki a képviselők számára. A Bizottság nem
tárgyalta, mert tavaly a Magyar Államkincstár által végzett ellenőrzés sokkal mélyebb rétegeket tárt
fel, sokkal alaposabb vizsgálatot jelentett, mint egy belső ellenőri jelentés. Évek óta egy külső cég végzi
ezt a feladatot, melynek tematikáját az előző évben szükséges meghatározni. A Képviselő-testület erre
az évre a 2016. évi maradvány vizsgálatát határozta meg. A helyes maradvány megállapítást tekintve
az ellenőrzés a mérlegekben szerepeltetett adatokat veszi alapul.
Összefoglalásként megállapítható, hogy a 2016. évi maradvány értéke a 2015. évi pénzforgalmi hibát
tartalmazza. A helyes maradvány értéke kevesebb, mint a 2016. évi beszámolóban megállapított
összeg.
Az ellenőrzés a 2016. évi maradvány megállapításának új számvitel szerinti gyakorlatát, alapvetően
megfelelőnek ítélte meg.
Amennyiben a MÁK által biztosítottan lehetőség nyílik a maradvány javítására, azt meg kell tenni.
Ennek hiányában a megállapítás további intézkedést nem igényel, így Intézkedési terv készítésére
köteles javaslat sem került megállapításra. Javasolta a jelentés elfogadását.
Nagyházu Miklós: A tavalyi évben történt személyi konfliktus és probléma hozadékát egy pénzügyes
munkatárssal, nem látja a jelentésben.
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Tekintettel arra, hogy ez a jelentés a 2016. évi maradvány megállapítását,
vizsgálja még nem tartalmazhatja a tavalyi események hozadékát. A vizsgálat jelenleg is folyik, a
rendőrség még több pénztári anyagot vitt el, a szükséges intézkedések megtörténtek.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki a támogatja a belső ellenőrzési jelentés elfogadását, kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
89/2018. (05.24.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete testülete a Szántó és
Társa Bt. (9700 Szombathely, Vitéz u. 2.) által elkészített 2017. évre vonatkozó belső
ellenőrzési jelentést jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző

6. npr. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: A határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót megküldték a Képviselőtestület számára.
Dr. Sajtos Sándor: Elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság ülésén már beszámolt a ravatalozó
felújításáról, a vis maior pályázatról, valamint a Leányfalu és Tahitótfalu közötti út helyzetéről. A
Pollack Emlékszoba kialakítására vonatkozó megrendelések kiküldése folyamatban van. Köszöntötte
Újvári Jánost a HelpyNet Kft. képviselőjét és felkérte adjon tájékoztatást a HelpyNet rendszer
működéséről.
Újvári János HelpyNet Kft. képviselője: Köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a Kft.
önkormányzatok számára tervez, fejleszt és üzemeltet lakossági ügyfélkapcsolati rendszereket, illetve
digitalizált kommunikációs rendszereket. Röviden ismertette a HelpyNet rendszer legújabb
fejlesztéseit (Vezetési Infokommunikációs Rendszer (VIR), járőr applikáció, lakossági bejelentések).
Dr. Pálvölgyi Tamás: Megkérdezte, hogy juthat ezekhez a szolgáltatáshoz hozzá?
Újvári János: Az okostelefonokra telepítendő alkalmazásokat a megfelelő internetes áruházakból lehet
letölteni. Ezek az alkalmazások ingyen tölthetők le és egy előzetes regisztráció során, néhány kötelező
adatot kérnek be pl: a lakcím szerinti irányítószám, név, e-mail cím, telefonszám. Az irányítószám
alapján tudja a program beazonosítani mely önkormányzat számára kell továbbítani az információt.
Csörgő Mihály: Meglátása szerint megszűnnének a név nélküli bejelentések, és a bejelentésre érkezne
is válasz.
Újvári János: Valóban sok problémát okozhatnak a név nélküli, különböző internetes oldalon történő
bejelentések. Az önkormányzatoknak nem áll módjában azok vizsgálata, a valós vagy valótlan
tartalmak ellenőrzése. Ráadásul amennyiben a probléma valós, valóban önkormányzati kompetencia,
az anonim bejelentőt nem tudja kiértesíteni az eljárás megindításáról, vagy a probléma megoldásáról.
Az applikáció használatával történő bejelentésről, csak a bejelentő, az önkormányzat és az
önkormányzat illetékes társszerve kap tájékoztatást és a probléma megoldását követően, az összes
bejelentő kap automatikus visszajelzést.
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Dr. Sajtos Sándor: Megállapította, hogy az applikáció nem más, mint gyors elektronikus ügyintézés.
Újvári János: Elmondta, hogy az önkormányzati vezetők minden bejelentést vissza tudnak követni
részletesen. Az együttműködő önkormányzatok kérésére kialakítottak egy olyan menüpontot is, amely
alkalmas arra, hogy a hagyományos csatornákon beérkező bejelentések is ugyanebbe az adatbázisba
is bekerülhessenek.
Szabados-Molnár István falugondnok: Sok olyan bejelentést kapnak, ami nem kerül iktatásra
(veszélyes fa, kóbor eb stb.) így viszont az adott ügyintéző rögtön értesülne a problémáról és el tudna
járni az ügyben. Ráadásul bármi történik a településen, vízszünet, útlezárás, a hivatal is tud kifelé
értesítést küldeni az rendszerben lévő lakóknak. Elmondta, hogy sok feladatot nem tud
ledokumentálni, mert a fenti bejelentések nagy része, ami a fizikai állomány bevonását is igényli nincs
iktatva, hiszen azonnal elvégzésre kerül és később sincs idő azok adminisztrációjára.
Dr. Sajtos Sándor: Felkérte Szabados-Molnár István falugondnokot az előkészítésre. Mivel a témával
kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a támogatja a
HelpyNet segítségkérő és bejelentő szolgáltatás lehetőségeinek vizsgálatát, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
90/2018. (05.24.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálja a HelpyNet
Kft. segítségkérő és bejelentő szolgáltatás bevezetésének lehetőségeit és
feltételeit.
A Képviselő-testület felkéri Szabados-Molnár
rendszerkészenléti konstrukció kidolgozására.
Határidő:
Felelős:

István

falugondnokot

egy

2018. augusztus 31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Szabados-Molnár István falugondnok

Dr. Pálvölgyi Tamás: A beszámolóban említett Tahitótfalu és Leányfalu közötti út építése mit takar?
Dr. Sajtos Sándor: A Villám utcai vis maior pályázat kivitelezése kapcsán merült fel egy elkerülő,
ideiglenes út kialakítása a két település között, amit úgy tűnik mindkét Leányfalu is megtartaná a
későbbiekben.
Ezt követően a Képviselő-testület szünetet tartott.
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7. npr.

Bizottságok tájékoztatója
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Nagyházu Miklós: A Helyi Értékvédelmi Pályázatra hét pályázat érkezett, melyből a Bizottság öt
pályázatot javasolt támogatásra. A javasolt támogatási összegek tekintetében Körmendi Judit főépítész
egyeztetett a pályázókkal, ezek alapján készültek el a határozati javaslatok. Az öt pályázatot kiegészíti
még egy, a tulajdonossal már tavaly aláírásra került a szerződés is, mely esetben a beruházás még nem
valósult meg.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki a támogatja a Béke u. 33. szám alatti épület utcai homlokzata és kerítése felújításának
támogatását, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
91/2018. (05.24.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi értékvédelmi
pályázatok értékelését követően, valamint a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatának megfelelően a Béke u. 33. szám alatti
épület utcai homlokzatának és kerítésének felújításához 200.000,- Ft vissza nem
térítendő támogatást biztosít.
Az elvégzendő munkák részletezését a támogatási szerződés melléklete
tartalmazza.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, a
határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Körmendi Judit főépítész

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a támogatja a Dózsa György utca 28. szám alatti épület
utcai homlokzata és kerítése felújításának támogatását, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
92/2018. (05.24.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi értékvédelmi
pályázatok értékelését követően, valamint a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatának megfelelően a Dózsa u. 28 szám alatti
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épület utcai homlokzatának és kerítésének felújításához 200.000,- Ft vissza nem
térítendő támogatást biztosít.
Az elvégzendő munkák részletezését a támogatási szerződés melléklete
tartalmazza.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, a
határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Körmendi Judit főépítész

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a támogatja a Dózsa György utca 47. szám alatti épület
utcai homlokzatának és kerítésének felújítását, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2018. (05.24.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi értékvédelmi
pályázatok értékelését követően, valamint a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatának megfelelően, a Dózsa u. 47. szám alatti
épület utcai homlokzatának és kapujának felújításához 400.000,- Ft vissza nem
térítendő támogatást biztosít.
Az elvégzendő munkák részletezését a támogatási szerződés melléklete
tartalmazza.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, a
határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Körmendi Judit főépítész

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a támogatja a Dózsa György utca 68. szám alatti épület
utcai homlokzatának és kerítésének felújítását, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
94/2018. (05.24.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi értékvédelmi
pályázatok értékelését követően, valamint a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatával megegyezően a Dózsa u. 68. szám alatti
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épület utcai homlokzatának és kerítésének felújításához 400.000,- Ft vissza nem
térítendő támogatást biztosít.
Az elvégzendő munkák részletezését a támogatási szerződés melléklete
tartalmazza.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, a
határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Körmendi Judit főépítész

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a támogatja a Béke utca 46. szám alatti ingatlan Dózsa
György útra nyíló utcai homlokzatának és kerítésének felújítását, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
95/2018. (05.24.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi értékvédelmi
pályázatok értékelését követően, valamint a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatával megegyezően, a Béke utca 46. szám alatti
ingatlan Dózsa György útra nyíló utcai homlokzatának és kerítésének felújításához
200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.
Az elvégzendő munkák részletezését a támogatási szerződés melléklete
tartalmazza.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, a
határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Körmendi Judit főépítész

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a támogatja a Béke utca 12. szám alatti épület utcai
homlokzatának és kerítésének felújítását, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2018. (05.24.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi értékvédelmi
pályázatok értékelését követően, valamint a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatával megegyezően, a Béke utca 12. szám alatti
épület felújításához 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.
Az elvégzendő munkák részletezését a támogatási szerződés melléklete
tartalmazza.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, a
határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Körmendi Judit főépítész

Nagyházu Miklós: A második napirendi pontban, a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázatról egyeztetett
a Bizottság. Körmendi Judit főépítész javasolta, hogy a pályázati megnevezést „Szép porta” címre újítsa
meg a Képviselő-testület. A tartalom ugyanaz maradna, csak a név változna, illetve a pályázat
keretösszege 50.000 Ft lenne.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatával megegyezően
támogatja a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázat nevének módosítását „Szép porta” elnevezésre, illetve
az pályázat keretösszegének 50.000 Ft-ra történő emelését, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
97/2018. (05.24.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tiszta udvar, rendes
ház” című pályázat nevét „Szép porta” címre módosítja.
A Képviselő-testület a pályázati feltételeket változatlanul hagyja, a pályázat
összdíjazását 50.000 Ft-ra emeli.
A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot
a pályázat kiírására.
Határidő:
Felelős:

2018. június 15.
Nagyházu Miklós Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
elnöke
Körmendi Judit főépítész
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Nagyházu Miklós: A Bizottság a II. félévben szeretné az intézmények felújítását tovább folytatni.
Tekintettel arra, hogy maradt a tavalyi felújítások során még lélegző vakolat, ezért javasolták a volt
GAMESZ épület külső felújítását.
Dr. Sajtos Sándor: Ezzel kapcsolatosan egyeztetni kell a Magyar Közút Zrt -vel.
Nagyházu Miklós: Az Ecsedi Aladár téri játszótéren a veszélyes fák kivágásra kerültek, ezek pótlását
fontosnak tartja.
Csörgő Mihály: Egyeztetett a fák ültetésével kapcsolatosan egy szakemberrel, aki elmondta, hogy
szükséges a talaj cseréje és javasolta, hogy a csemeték érdekében ősszel pótolják a hiányzó
növényzetet.
Gazdasági Bizottság
Gaál Sándorné: Röviden ismertette a május 18-án tartott bizottsági ülésen történteket. Az első
napirend keretében a bérleti és kölcsönadási szerződések gyakorlati alkalmazását vizsgálta a Bizottság.
A második napirendben az átalánydíjas szerződések szükségszerűségét, majd a polgármesteri
költségvetési keret felhasználását tekintette át a Bizottság, negyedik napirend során a Dunakanyar SE
bérleti szerződésének felülvizsgálata történt meg, az ötödik napirendben az Eperfesztivál költségvetési
helyzetét tárgyalták, majd az Egyebek napirend következett. Az első napirend során megállapította a
Bizottság, hogy ilyen jellegű szerződéseket a saját eszköz bérlet, illetve használatba adása során nem
alkalmaz a hivatal. Erről nem született még döntés, bár több javaslat is elhangzott, majd a
későbbiekben visszatérnek ezek tárgyalására. Az átalánydíjas szerződések felülvizsgálata során
átvizsgálták a Pénzügyi Osztály által elkészített kimutatást és megállapították, hogy minden ilyen
szerződésre, feltétlenül szükség van. A következő napirendi pontban a polgármesteri költségvetési
keret felhasználását vizsgálta a Bizottság. A Pénzügyi Osztály által készített elszámolás alapján
megállapították, hogy 2017. évben 65.000,- Ft került felhasználásra, mely minden esetben a civil
szervezetek támogatására lett felhasználva. A következő napirendben a Dunakanyar SE bérleti
szerződésének felülvizsgálatát végezte el a Bizottság, a szerződésben foglaltak szerint. Jelenleg
72.000 Ft/hó a bérleti díj, azonban a közművektől beérkezett számlák arányosított része egy hónapra,
75.500 Ft/hó volt a tavalyi évben. Fentiekben megfogalmazottak alapján a Bizottság javaslata, hogy a
bérleti díjat 2018. január 1-től 75.500 Ft/hó összegben állapítsa meg a Képviselő-testület. Az ötödik
napirend keretében meghallgatta a Bizottság az Eperfesztivállal kapcsolatos tájékoztatót. Az
előterjesztés részletes kimutatást is tartalmazott, mely alapján várhatóan fedezik majd a szponzori
befizetések az önkormányzat kiadásait. A Bizottság tárgyalta még a Tahitótfalu Közbiztonságáért
Közalapítvány megszüntetésére vonatkozó előterjesztést is, és mivel nem működő alapítványról van
szó, a Bizottság javasolta a megszüntetésére irányuló eljárás megindítását.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki a Gazdasági Bizottság javaslatával megegyezően támogatja a Dunakanyar SE bérleti
szerződésének módosítását, a bérleti díj emelését (75.500,-Ft/hó), kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
98/2018. (05.24.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunakanyar SE és az
Önkormányzat között, az önkormányzati tulajdonban lévő, Tahitótfalu belterület
2324 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, sporttelep megjelölésű ingatlan
vonatkozásában kötött, terület és helyiségbérleti szerződésben megállapított
bérleti díj összegét 2018. január 1-től 75.500 Ft/hó összegben határozza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására, a
módosított szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a Gazdasági Bizottság javaslatával megegyezően
támogatja a Tahitótfalu Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetését, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
99/2018. (05.24.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a
Tahitótfalu Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetését.
A Képviselő-testület felkéri Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyzőt, az eljárás
megindítására.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 30.
Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Elmondta, hogy telefonon egyeztetett a Közalapítvány elnökével, a
személyes megbeszélésre a jövő hét folyamán kerül majd sor.
Kulturális Bizottság
Kubanek István: Nem ülésezett a Bizottság az elmúlt időszakban. Örömét fejezte ki, hogy a Pollack
Emlékszoba kialakítására vonatkozó megrendelések folyamatban vannak. Szeretettel várnak
mindenkit a Nemzeti Összetartozás Napján a Trianon Emlékműnél tartandó megemlékezésen.
Dr. Sajtos Sándor: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a testvértelepülések küldöttségeinek
elszállásolása megtörtént, a vendégek hétvégi programja összeállt.
Szociális Bizottság
Schottner Jánosné: A Bizottság május 2-án ülésezett, a beérkezett kérelmeket elbírálták, elutasítás
nem történt. Az iskolai osztálykirándulások költségeihez járult hozzá a Bizottság, így segítve azon
gyermekek szüleit, akiknek ez a kiadás igen nagy ráfordítást igényel.
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8. npr.

Tulajdoni ügyek
Elővásárlási jog gyakorlása a 1807 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. Kovács László (2100 Gödöllő, Egyetem tér 7. fszt. 3.)
kérelmezte, hogy a Képviselő-testület a vonatkozó adásvételi szerződés ismeretében nyilatkozzon, a
tahitótfalui belterületi tulajdoni lapon 1807 hrsz. alatt felvett, természetben Tahitótfalu, Kossuth L. u.
35. sz. alatti, kivett lakóház és udvar megnevezésű, 697 m2 területű ingatlant terhelő elővásárlási
jogáról.
Az ingatlan: tahitótfalui belterületi tulajdoni lapon 1807 hrsz. alatt felvett, természetben Tahitótfalu,
Kossuth L. u. 35. sz. alatti, kivett lakóház és udvar megnevezésű, 697 m2 területű ingatlan.
A szerződés szerinti vevő: Lőrincz Józsefné (szül.: Papucsek Eszter Anna, lakcím: Pilisszentkereszt,
1957.09.01.).
Vételár: 15.000.000,- Ft (azaz Tizenötmillió forint).
Kérte a Képviselő-testületet, hogy döntsön kíván-e élni az elővásárlási jogával.
Csörgő Mihály: Kérte, hogy legközelebb az előterjesztéshez térképet is mellékeljen a Hivatal.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki a támogatja a határozati javaslat elfogadását, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
100/2018. (05.24.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tahitótfalui belterületi
tulajdoni lapon tahitótfalui belterületi tulajdoni lapon 1807 hrsz. alatt felvett,
természetben Tahitótfalu, Kossuth L. u. 35. sz. alatti, kivett lakóház és udvar
megnevezésű, 697 m2 területű ingatlan vonatkozásában benyújtott ingatlan
adásvételi szerződés (vételár: 15.000.000,-Ft, azaz Tizenötmillió forint)
ismeretében elővásárlási jogával nem él.
Eladó: Kovács László György (2100 Gödöllő, Egyetem tér 7. fszt. 3.)
Vevő: Lőrincz Józsefné (szül.: Papucsek Eszter Anna, lakcím: Pilisszentkereszt,
1957.09.01.)
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Vételi jog bejegyzési engedély (083/114 hrsz)

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. A Royal Pisztráng Állattenyésztő, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4032 Debrecen, Füredi út 98., Cg.: 09-09028283, statisztikai számjele: 25780448-0322-113-09, adószáma: 25780448-2-09, képviselő: Schalbert
József ügyvezető) a 2017. április 28. napján határozott időtartamra kötött bérleti szerződés alapján,
2027. április 28. napjáig szóló opciós vételi jogot kíván bejegyeztetni a Szentendrei Járási
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Földhivatalban az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, Tahitótfalu 083/114 hrsz.
alatt felvett, összesen 3844 m2 nagyságú külterületi, kivett medence és haltenyésztő telep, kezelő
épület megnevezésű ingatlanra és ehhez szükséges a Képviselő-testület határozata. Korábban a
megjelölt bérleti szerződésben Felek mind időtartam, mind vételár vonatkozásában megállapodtak.
Kérte a Képviselő-testületet, hogy döntsön a vételi jog bejegyzési engedély tekintetében. Mivel a
témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a támogatja a
határozati javaslat elfogadását, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat nélkül és 1
tartózkodás mellett (Dr. Pálvölgyi Tamás), az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
101/2018. (05.24.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott időre, 2027.
április 28. napjáig szóló vételi jogot (opciót) biztosít a Royal Pisztráng Állattenyésztő,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4032
Debrecen, Füredi út 98., Cg.: 09-09-028283, statisztikai számjele: 25780448-0322113-09, adószáma: 25780448-2-09, képviselő: Schalbert József ügyvezető) részére,
az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, Tahitótfalu 083/114
hrsz. alatt felvett, összesen 3844 m2 nagyságú külterületi, kivett medence és
haltenyésztő telep, kezelő épület megnevezésű ingatlanon (a továbbiakban:
ingatlan) fennálló 1/1 tulajdoni hányadára.
A Képviselő-testület feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a
Jogosult jelen határozatban megjelölt vételi joga az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzésre kerüljön. A vételi jog gyakorlása esetén, a vonatkozó szerződés szerint
az ingatlan értékesítésre kerül a Royal Pisztráng Állattenyésztő, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen ügyben teljeskörűen
eljárjon, a szükséges nyilatkozatokat megtegye, valamit a vételi jogot alapító
szerződést aláírja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Ifjúsági tábor bérlete

Dr. Sajtos Sándor: A nyári táborok tekintetében érkeztek be kérelmek, a Baptista Gyülekezettől, az
Együtt Egymásért Dunakanyar Egyesülettől (EEDE), a Református Egyházközségtől, valamint a
Tahitótfalui Sportegyesület Ritmikus Gimnasztika Szakosztályától. A Református Egyházközség és a
Baptista Gyülekezet az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően kívánja igénybe venni a tábor területét,
az általuk szervezett táborok térítésmentesek. A Tahitótfalui Sportegyesület Ritmikus Gimnasztika
Szakosztálya részére 70.000,- Ft bérleti díjat és olyan étkezési árat javasolt meghatározni, ami fedezné
a felmerülő költségeket. Az EEDE két hétre szeretné igénybe venni a tábort, július 2-5-ig a tiszavasvári
gyermekek számára éjszakai használatot is szeretne kérni. Elmondta, hogy jelenleg az ifjúsági táborban
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ott alvós program szervezésére nincs az önkormányzatnak engedélye, csak a nappali tartózkodásra van
lehetőség.
Csörgő Mihály: Egyetértett azzal, hogy a tábor bérletét együtt kezelje az önkormányzat. Számára még
most sem egyértelmű, hogy a kedvezményes ebéd milyen összeget takar. Megjegyezte, hogy egyes
táborok esetében még a létszám sincs meghatározva, így számára nehéz a döntés. Véleménye szerint
csak két levélben fogalmaznak meg kérést, a másik két szervezet inkább csak tényeket közölt a
beadványában.
Gaál Sándorné: Egyetértett Csörgő Mihály képviselővel. Valóban nem egyértelmű mekkora az a
költség, amely fedezi egy adag étel előállítását úgy, hogy az önkormányzatnak ezzel kapcsolatban ne
legyen kiadása. Ezek a táborok szinte az egész nyarat lefedik, ráadásul a Baptista Gyülekezet több
helyszínen tart tábort, ami az ott lakók számára a visszajelzések alapján nagyon zavaró. Nem javasolta,
sem a Népház, sem a Faluház használatát, az Ifjúsági tábor szerinte alkalmasabb. Nem is fogja
támogatni ezekben az intézményekben a programokat. A tábort természetesen nagyon szívesen, és az
ebédet is, ha meg tudják határozni azt a nyersanyagnormát ami fedezi a térítési díjat.
Dr. Pálvölgyi Tamás: Valóban meg kell vizsgálni, hogy ekkora létszám befogadására alkalmasak-e a
létesítmények. Nyilván a legideálisabb helyszín az Ifjúsági tábor, de dönteni csak akkor tudna, ha lenne
egy kalkuláció a kérelmek mellett. A 230 fő tervezett létszám nagyon meglepte, hol fognak megszállni
a táborozók?
Dr. Sajtos Sándor: A Református Egyház kérelmével kapcsolatosan senki nem fogalmazott meg
kérdést, tehát arról nem kívánt tovább egyeztetni. A Baptista Gyülekezet által szervezett tábor
esetében elmondta, hogy eddig kétszer egy hét volt, egy angol és egy amerikai, amit idén egyszerre
szeretnének lebonyolítani, mert a külföldi vendégek utaztatását, elszállásolását így tudták megoldani.
Ezért tartják két helyszínen, de egy időben a táborokat. Az étkezési díjakat 100,- Ft-tal emelték. Az EEDE
táborok kapcsán merült fel benne kérdésként a tiszavasvári gyermekek elszállásolása, az engedélyek
hiányában, ezért ezt nem is javasolja. El szeretné mondani, hogy alapvetően a táborokban résztvevő
gyermekek 80 %-a Tahitótfaluban lakik.
Vaczó Zoltán: Úgy látja, hogy a Baptista tábor idején is szeretnék igénybe venni az éjszakai
elszállásolásra a területet.
Dr. Sajtos Sándor: Elmondta a baptista vezetőknek, hogy nem alkalmas a tábor az ott alvásra. Javasolta
az Együtt Egymásért Dunakanyar Egyesület kérelmének támogatását, azzal a kitétellel, hogy az éjszakai
elszállásolást a Képviselő-testület nem tudja biztosítani. Mivel a témával kapcsolatban több
hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a támogatja a javaslat elfogadását,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat nélkül
és 1 tartózkodás mellett (Gaál Sándorné), az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
102/2018. (05.24.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Együtt
Egymásért Dunakanyar Egyesület kérelmét és az Egyesület által szervezett nyári
táborok lebonyolítására 2018. július 2-tól, 2017. július 5-ig, illetve 2018. augusztus
6-tól, augusztus 10-ig, az önkormányzat tulajdonában lévő Ifjúsági tábor
területének használatát térítésmentesen engedélyezi.
Az önkormányzat a táborozók éjszakai elszállásolását nem tudja biztosítani.
A Képviselő-testület az augusztusi tábor idejére a gyermekek számára az ebédet
kedvezményes áron (600 Ft/fő/nap) biztosítja a Tahitótfalui Óvodák és Konyha
bevonásával.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására, a
határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2018. július 2.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a támogatja a Református Egyházközség kérelmét,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
103/2018. (05.24.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tahitótfalui
Református Egyházközség nyári gyermektáborának lebonyolításra (2018. június 19től, június 23-ig) az önkormányzat tulajdonában lévő Ifjúsági tábor területének
használatát térítésmentesen biztosítja.
A Képviselő-testület a tábor idejére a gyermekek számára az ebédet kedvezményes
áron (600 Ft/fő/nap) biztosítja a Tahitótfalui Óvodák és Konyha bevonásával.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására, a
határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2018. június 19.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: Javasolta az Baptista Gyülekezet kérelmének támogatását, azzal a kitétellel, hogy az
éjszakai elszállásolást a Képviselő-testület nem tudja biztosítani.
Nagyházu Miklós: Tekintettel az elmúlt években tapasztalt parkolási problémákra, abban az esetben
támogatja a tábor lebonyolítását, amennyiben ezt a részét a megfelelően kezelik a szervezők.
Csörgő Mihály: Főleg, hogy a tavalyi létszám legalább kétszeresére kell számítani.
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Dr. Sajtos Sándor: Két helyszínen lesznek programok, az Ifjúsági táborban, illetve a Népház, Faluház
területén.
Gaál Sándorné: Javasolta, annak érdekében, hogy a település nyugalma megmaradjon, legyen mindkét
program az Ifjúsági táborban megtartva.
Dr. Sajtos Sándor: Felhívta a figyelmet arra, hogy 230 fő befogadására az Ifjúsági tábor sem alkalmas,
ráadásul a két tábor két korosztálynak szól. Elmondta, hogy mind az amerikai, mind az angol résztvevők
már megvették a repülőjegyeket.
Gaál Sándorné: A Képviselő-testület döntését, illetve a helyszín biztosítását megelőzően vásároltak
repülőjegyet?
Dr. Sajtos Sándor: Igen, hiszen a januárban elfogadott rendezvénynaptárban szerepel mindkét
program. Javasolta, hogy a táborok tekintetében is alkalmazza azt a Képviselő-testület, amit a
rendezvényekkel kapcsolatosan, és a rendezvénynaptár összeállításánál határozza meg, mi az, amit
konkrétan támogat.
Csörgő Mihály: Amennyiben már elfogadta a Képviselő-testület januárban a rendezvénynaptár
tárgyalásakor a táborok lebonyolítását, akkor most miről szavaznak?
Dr. Sajtos Sándor: Természetesen a részletekről.
Csörgő Mihály: Véleménye szerint nem ilyen egyszerű a helyzet. Elmondta, hogy őt is többen
megkeresték, mert tavaly ez a rendezvény nagyon zavaró volt az ott lakók számára. Szerinte is jobb
lenne, ha az Ifjúsági táborban tartanák mindkét programot. Egyetértett azzal, hogy már jövő januárban
döntsenek arról, milyen feltételekkel támogatják a nyári programokat. Jelezni szeretné, hogy jövőre
csak akkor fogja jóváhagyni a kérelmet, ha az Ifjúsági tábor területén lesz lebonyolítva.
Dr. Sajtos Sándor: Ez a rendezvény nem volt ismeretlen a Képviselő-testület számára, tudomása szerint
tavaly nem érkezett beadvány a rendezvény ellen a lebonyolítást követően, és a rendezvénynaptárban
is szerepelt a program. Javasolta, hogy mindkét helyszínt biztosítsák a kérelemben foglaltak szerint,
azzal a kitétellel, hogy a parkolást zökkenőmentesen kell megoldaniuk, illetve a környező lakók
nyugalmát tiszteletben tartaniuk.
Nagyházu Miklós: Elmondta, hogy ezekben a táborokban a résztvevő gyermekek mindig jól érezték
magukat, ami tényleg nagyon pozitív. Emellett azonban látni kell azokat a problémákat is, amiket
kezelni kell. Esetleg a későbbiekben majd máshogy kell megszervezni.
Dr. Pálvölgyi Tamás: Természetesen egyetért az elhangzottakkal. Figyelembe véve azonban azt, hogy
a repülőjegyek megvásárlásra kerültek, feltételezhető, hogy a szervezők erről már legalább egy fél éve
döntöttek, míg a részleteket egy hónappal a rendezvény előtt terjesztik a Képviselő-testület elé.
Dr. Sajtos Sándor: Javasolta, hogy a következő évben az eseménynaptár összeállításakor, szólítsák meg
a résztvevőket és tárgyalják meg a részleteket is.
Kubanek István: Az eseménynaptár elfogadása nem a táborok megszervezéséről szól. A Baptista tábor
nem önkormányzati rendezvény.
Dr. Sajtos Sándor: Véleménye szerint, aki csatlakozni szeretne az eseménynaptárban januárban
feltüntetett rendezvényekhez, akkor az általa megvalósítandó programokhoz szükséges
infrastruktúráról és egyéb feltételekről is tájékoztassa a Képviselő-testületet.
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Kubanek István: A Katolikus Egyház által szervezett tábor már 10 éve működik, és eddig egyszer kellett
egy sátorral kisegíteni őket. A szervezők főznek, a szülők viszik a süteményt. Természetesen a
Képviselő-testület szívesen segít, de addig kell nyújtózkodni ameddig a takaró ér.
Gaál Sándorné: Ez a tábor milyen módon lett meghirdetve az étkezés szempontjából? Milyen árat
ismernek a szülők? A Képviselő-testület nem kapott tájékoztatást, hogy ebből a létszámból hány helyi
gyermek vesz részt a rendezvényen. Másik településről érkező gyermekeket miért kellene ennek az
Önkormányzatnak támogatni? Véleménye szerint a döntés előtt szünetet kellene tartani. Megint
döntés kényszerben van a Képviselő-testület, kész tények elé lettek állítva, kész létszámmal, kész
helyszínekkel, a testületnek pedig csak rá kell bólintani.
Dr. Sajtos Sándor: Szeretné emlékeztetni a Képviselő-testület tagjait, hogy a 2013-ban az árvíz után
3,5 M Ft, majd 6 M Ft támogatást nyújtott a Baptista Egyház. Lehet, hogy eddig nem megfelelően
végezte a dolgát a Képviselő-testület és csak most ilyen érzékeny ezekre a kérdésekre. A cél az volt,
hogy a nyári időszakban úgy használják ki az intézményeket és a konyhát, hogy legalább a dolgozók
bérét megtermeljék, vagy esetleg még bevételre is szert tegyenek. Figyelembe vették, hogy egyes
szervezetek milyen áron hirdették meg az egy gyermekre jutó költséget. Ezért is kértek bérleti díjat a
Faluházban tervezett angol nyári tábor szervezőitől is.
Csörgő Mihály: Szeretné leszögezni, hogy nem akadékoskodni kívánt, csak az aggályait szerette volna
megosztani. Az árvíz utáni helyreállításra adott támogatásra ő másképp emlékszik, de erről nem
szeretne többet mondani. Továbbra is úgy gondolja, hogy a beadványuk tényeket közöl, nem kér és
továbbra sincsenek minden információ birtokában, ilyen például az étkezés díja. Azt szeretné, ha az
étkezés nem kerülne költségébe az önkormányzatnak, ha már négy intézményét adja át
térítésmentesen a tábor lebonyolítására.
Ezt követően a Képviselő-testület szünetet tartott.
Dr. Sajtos Sándor: Összefoglalta az elhangzottakat, és magára vállalta, hogy év elején, a
rendezvénynaptár összeállításakor tájékoztatja a szervezeteket arról, hogy a kéréseiket konkrétan
megfogalmazva csatolják az eseménynaptárhoz. Így legalább lesz lehetőség kalkulálni, az
elkötelezettség mértékével kapcsolatosan, annak anyagi és egyéb tartalmával összefüggésben. Az
elfogadott kéréseket pedig be kell illeszteni az önkormányzat pályázati rendszerébe. Javasolta, hogy az
éjszakai szállás biztosítását kivéve támogassák a Baptista Gyülekezet kérelmét. Ígéretet tett arra, hogy
a kérelmezőket a következő ülésre elhívják, hogy a most felmerült kérdésekre konkrét válaszokat
adjanak, és a kéréseket a megfelelőképpen fogalmazzák meg a beadványokban.
Csörgő Mihály: Szeretné, ha ez megvalósulna, mert nem ellehetetleníteni szeretné a tábort. Ezért most
támogatni fogja a kérelmet, de a jövőbeli együttműködés végett fontos lenne tisztázni a helyzetet.
Dr. Sajtos Sándor: Javasolta, hogy az elhangzottakat figyelembe véve, a gyermekek éjszakai
elszállásolásának kivételével támogassa a Képviselő-testület a kérelmet. Elmondta, hogy az elmúlt
évben a Vox Insulae Sziget Hangja Egyesületnek adott szállást a kőépületben a Képviselő-testület.
Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a
támogatja a javaslat elfogadását, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
104/2018. (05.24.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Baptista Gyülekezet
nyári gyermektáborának lebonyolítására (2018. június 25-től, július 1-ig) az
önkormányzat tulajdonában lévő Ifjúsági tábor területének használatát
térítésmentesen engedélyezi.
Az önkormányzat a táborozók éjszakai elszállásolását nem tudja biztosítani.
A Képviselő-testület a tábor idejére a gyermekek számára az ebédet kedvezményes
áron (600 Ft/fő/nap) biztosítja a Tahitótfalui Óvodák és Konyha bevonásával.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására, a
határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2018. június 19.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a Tahitótfalui Sportegyesület Ritmikus Gimnasztika
Szakosztályának kérelmét támogatja és egyetért azzal, hogy az önkormányzat az Ifjúsági tábor bérletét
70.000 Ft/5 nap, valamint naponta háromszori étkezést 700,-Ft/fő/nap áron biztosítja, kézfeltartással
jelezze. Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki a támogatja a javaslat elfogadását, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
105/2018. (05.24.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tahitótfalui
Sportegyesület Ritmikus Gimnasztika Szakosztályának nyári táborozásához az
önkormányzat tulajdonában lévő Ifjúsági tábor területét 70.000 Ft/5 nap biztosítja
2018. július 30-2018. augusztus 3-ig 8:00 órától 17:00 óráig.
A Képviselő-testület a tábor idejére a gyermekek számára az étkezést (reggeli ebéd,
uzsonna) 700,- Ft/fő/nap áron biztosítja a Tahitótfalui Óvodák és Konyha
bevonásával.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására, a
határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2018. július 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Fehér Erika kérelme
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a beadványt. Fehér Erika, a Tahi, Feszty Árpád utca 335 hrsz-ú ingatlan
tulajdonosa kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben az ingatlan előtti szikkasztó árok
befedését kérelmezi. A szóban forgó telek melletti ingatlan tulajdonosa már befedte a szikkasztó árkot
mintegy 20 fm hosszon. A kérelmező által benyújtott műszaki dokumentáció ezt figyelembe veszi,
ennek megfelelően kerültek kiépítésre a tisztítónyílások, amelyek így lehetővé teszik a szükséges
tisztításokat (BOMÁ-val), amelyek az érintett ingatlanok tulajdonosainak kötelezettsége kell, hogy
legyen. Javasolta a kérelem támogatását. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem
volt, kérdezte a képviselőket, aki a támogatja a javaslat elfogadását, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
106/2018. (05.24.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Tahi, Feszty
Árpád utca 335 hrsz-ú ingatlan előtti vízelvezető árok lefedéséhez a benyújtott
tervdokumentáció alapján.
Támogatja, és egyben kötelezi az ingatlantulajdonost, a fedett vízelvezető szakasz
folyamatos karbantartására, felügyeletére, tisztítására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Sulyan Rita kérelme
Dr. Sajtos Sándor: Sulyan Rita (437 hrsz-ú ingatlana előtti közterületen viacolor illetve gyephézagos
térkő burkolat lerakásának engedélyezését kérte a Képviselő-testülettől. Javasolta a kérelem
támogatását. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki a támogatja a javaslat elfogadását, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
107/2018. (05.24.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sulyan Rita részére az
Erdész utca 27. szám előtti közterület burkolását (2,0x3,1 m viacolor és 10,3x 3,1 m
gyeprács) a 194/2010. (10.21.) Képviselő-testületi határozatban meghatározottak
szerint (szürke szegélykő és viacolor felhasználásával) engedélyezi. Az engedély
megadása mellett felhívja kérelmező figyelmét, hogy a burkolt közterület esetleges
későbbi felbontása esetén kártérítési, kártalanítási és kármentesítési felelősséget
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nem vállal, valamint arra, hogy a közterület burkolással kapcsolatban szükséges
munka- és balesetvédelmi szabályok betartásáért kérelmező a felelős.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Nieszné Horváth Bettina kérelme
Dr. Sajtos Sándor: Nieszné Horváth Bettina a 2525/3 hrsz—ú ingatlana előtti közterületen viacolor
burkolat lerakásának engedélyezését kérte. Javasolta a kérelem támogatását. Mivel a témával
kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a támogatja a javaslat
elfogadását, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
108/2018. (05.24.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nieszné Horváth Bettina
részére a Szabadság út 11. szám előtti közterület burkolásához ≈ 60 m2 méretben a
194/2010. (10.21.) Képviselő-testületi határozatban meghatározottak szerint
(szürke szegélykő és viacolor felhasználásával) tulajdonosi hozzájárulását adja.
Jelen határozat az ingatlan szélességében és az aszfalt úttól 1 m-es sáv elhagyásával
létrejött területre vonatkozik. Amennyiben kérelmező az aszfalt útig kívánja
leburkolni a közterületet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelői hozzájárulását
is be kell szereznie.
Az engedély megadása mellett felhívjuk Kérelmező figyelmét, hogy a burkolt
közterület esetleges későbbi felbontása esetén kártérítési, kártalanítási és
kármentesítési felelősséget nem vállalunk, valamint arra, hogy a burkolandó
közterület alatt csapadékvíz-elvezető rendszer működik, továbbá arra, hogy a
közterület burkolással kapcsolatban szükséges munka- és balesetvédelmi szabályok
betartásáért Kérelmező a felelős.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Ecsedi-Vill Bt. kérelme

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. Az Ecsedi-Vill Bt. tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulást kért a 0155/3 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásával kapcsolatban, továbbá 22 kVos szabadvezeték és 22/04 kV-os trafóállomás létesítésének engedélyezését. Fenti ingatlan villamos
energia ellátása a 0158 hrsz-ú önkormányzati közúton kb. 430 méter szabadvezeték alkalmazásával (6
db betonoszlop telepítése) valósul meg. A fejlesztés Körmendi Judit főépítész szakhatósági
hozzájárulásával is rendelkezik. Javasolta a kérelem támogatását. Mivel a témával kapcsolatban
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hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a támogatja a javaslat elfogadását,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
109/2018. (05.24.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ecsedi-Vill Bt. részére a
Tahitótfalu, 0155/3 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásához a 0158 hrsz-ú út
vonatkozásában a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását az alábbi feltételek
teljesülése esetén adja meg.
−
−

A munkálatok megkezdése előtt közterület-bontási engedély kiváltása
A nyomvonal helyreállítása az eredeti anyagokkal eredeti minőségben.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Óvoda alapító okiratának módosítása
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. Tájékoztatta a Képviselő-testületet az alábbiakról. A
szülő vagy más törvényes képviselő minden év április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a
bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét, amennyiben megfelel a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) foglalt
követelményeknek:
A Gyvt. 41. § (1) bekezdése szerint a gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő
nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon
gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a
gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása
melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való
részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy
egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében
biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik.
Gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére jogosult az átmeneti gondozásban és az otthont
nyújtó ellátásban részesülő gyermek is.
(2) Az (1) bekezdés szerinti egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan
gyermek számára kell biztosítani, a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van
szüksége, b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, c) akinek a szülője, törvényes képviselője
szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.
(3) A gyermekek napközbeni ellátásának formái - a gyermekek életkorának megfelelően - a) a bölcsődei
ellátás, b) a napközbeni gyermekfelügyelet, és c) az alternatív napközbeni ellátás. Gyvt. 42. § (1) A
bölcsődei ellátás keretében - ha e törvény kivételt nem tesz - a három éven aluli gyermekek napközbeni
ellátását kell biztosítani. (2) Bölcsődei ellátást biztosíthat a bölcsőde, a mini bölcsőde, a munkahelyi
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bölcsőde és a családi bölcsőde. Gyvt. 42/A. § (1) Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes
korától nevelhető és gondozható.
Az NM rendelet 42. § (1) bekezdése szerint: a gyermek bölcsődébe és mini bölcsődébe történő
felvételét a szülő hozzájárulásával a) a körzeti védőnő, b) a házi gyermekorvos vagy a háziorvos, c) a
család- és gyermekjóléti szolgálat, d) a gyámhatóság is kezdeményezheti.
Gyvt. 94. § (3a) bekezdése, amely szerint, ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt
gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település - jogszabályban meghatározottak szerint
megállapított - 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles
gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 42. § (2) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást
nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy
ellátási szerződés útján. Az Önkormányzatnak ezen kötelezettségének legkésőbb 2018. december
31-ig kell eleget tennie.
Előzetesen felmérték az ellátási szerződés és az intézményi saját kereteken belül (óvoda alatt) történő
bölcsődei ellátás biztosításának lehetőségeit.
Az előzetes számítások szerint, amennyiben az Önkormányzat ellátási szerződés útján biztosítaná a
bölcsődei ellátást, abban az esetben az Önkormányzatnak 7.080.480,- Ft/év költséggel kellene
számolnia. Amennyiben az Önkormányzat az alapító okirat módosítással az Óvoda és Konyha
intézménye alá integrálná a bölcsődét, abban az esetben (a kötelező minimális 1-1 fővel számolva, de
figyelemmel arra, hogy az üzemeltetési támogatást gyereklétszám megadásával tudják majd igényelni,
amit a központi keretből hagynak jóvá, így pontos számot nem tudnak adni) az Önkormányzat
költségeit nagyjából fedezné az állami normatíva összege.
Az Államkincstárral történt egyeztetés és a hatályos jogszabályok alapján, nevelési év végig (május 31.)
meghozott döntéssel lehet alapító okiratot módosítani, azzal, hogy annak hatálybalépési dátumának
07.01. és 08.31. közé kell esnie.
Fentiek alapján, javasolta, hogy az Óvoda intézménye alá lenne integrálják a bölcsődét, 2019.
augusztus 31-i hatállyal.
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Ismertette az előterjesztést. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja értelmében a helyi önkormányzat feladata a
helyi közfeladatok körében gondoskodni az óvodai ellátásról.
A Tahi II. sz. Óvodában kialakításra kerülő két új csoportszoba és a tv-i minimum m2 előírások miatt
szükséges az óvoda alapító okiratának módosítása.
Az Államkincstárral történt egyeztetés és a hatályos jogszabályok alapján, nevelési év végig (május 31.)
meghozott döntéssel lehet alapító okiratot módosítani, azzal, hogy annak hatálybalépési dátumának
07.01. és 08.31. közé kell esnie.
Az alapító okirat módosításnál az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, illetve a
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet által 2015. január 1. napjával bevezetett
formanyomtatványt kell kötelezően alkalmazni.
A Képviselő-testület a 253/2017. (11.30.) Kt. határozatával döntött a csoportlétszám módosításáról az
alábbiak szerint: a Tahitótfalui Óvodák és Konyha csoportlétszám módosítását 2018. július 01-i
hatálybalépéssel, az alábbiak szerint fogadta el: A feladatellátási helyenként felvehető maximális
gyermeklétszám:
Tahitótfalui Óvodák és Konyha 120 főről 100 főre,
Tahi II. sz. Óvoda
105 főről 145 főre változik
A Képviselő-testület kérte, hogy a módosítást tartalmazó és az egységes szerkezetű alapító okiratot
készítsük elő, majd a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása részére küldjük meg.
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Felkérte továbbá az Óvodavezetőt, hogy az Óvoda SZMSZ módosítását és az egységes szerkezetű
SZMSZ-t készítse elő. Javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki a támogatja a javaslat elfogadását, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
110/2018. (05.24.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tahitótfalui Óvodák és
Konyha alapító okiratának módosítását az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja, így az
egységes szerkezetű alapító okiratot a 2. sz. melléklet szerinti formában és
tartalommal elfogadja. A módosítás hatályba lépésének dátuma: 2018. július 01.
napja.
Felkéri a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a módosítást
tartalmazó és az egységes szerkezetű alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi
Nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg.
Felkéri továbbá az Óvodavezetőt, hogy az Óvoda SZMSZ módosítását és az egységes
szerkezetű SZMSZ-t készítse elő.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző, óvodavezető

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki elvben támogatja a bölcsőde kialakítására vonatkozó
javaslat elfogadását, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
111/2018. (05.24.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező bölcsődei
ellátás biztosítása végett kialakításra kerülő bölcsődét 2019. augusztus 31-ei
hatállyal a Tahitótfalui Óvodák és Konyha költségvetési szerv alá integrálja.
Az alapító okirat módosításának és az egységes alapító okirat elkészítésének
határideje: 2019. április 30.
Felelős:
Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
Magyar Izraeli Baráti Társaság pályázata
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előzményeket (Emlékhely kialakítása Tahitótfaluban, egy volt
zsinagóga és a község életében eltűnt zsidók emlékére). Elmondta, hogy konzultált a képviselőkkel, és
ennek megfelelően javasolta, hogy Szőnyi Zsuzsanna halála miatt, a Bíráló Bizottság tagjainak
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megválasztását napolja el. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte
a képviselőket, aki a támogatja a javaslat elfogadását, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
112/2018. (05.24.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Emlékhely
létrehozására egy volt zsinagóga és a Tahitótfalu életéből eltűnt zsidók emlékére”,
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói
részére kiírt pályázat Bíráló Bizottsági tagjainak megválasztását elnapolja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:
9. npr.

2018. szeptember 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Egyebek

Nagyházu Miklós: Kérte, hogy a lovastanyák környezetében a dűlőutakra belógó növények ritkítására
kérjék meg a tulajdonosokat, hogy az ott közlekedő munkagépekben ne essen kár.
Csörgő Mihály: Elmondta, hogy megkezdődött a dűlőutak helyreállítása. Egyes utak tekintetében
újabb kitűzésre volt szükség, mivel több jelzőkaró eltűnt. Tavaly ősszel tett egy bejelentést, mert
valakik kimérették a területüket, majd ezt négyszögletes oszlopokkal ki is tűzték. A traktoros az
oszlopon kívüli, egyébként jól járható dűlőutat tönkretette. Ekkor tett egy bejelentést, melyet
tudomása szerint a mezőőr le is fényképezett, illetve beszélt az egyik kolléganővel itt a hivatalban.
Majd két hónap múlva ismét megkérdezte, hogy történt-e előrelépés az ügyben, amelyre az volt a
válasz – ami őt igencsak szíven ütötte-, hogy szemtanú kellett volna. Miért nem akkor jelezték ezt a
hiányosságot? Ő szívesen eljött volna szemtanúnak. A másik eset a mostani helyreállítás után történt.
Túlszántás történt, ezért kiküldte a mezőőrt, le is lett fényképezve, megint azt a választ kapta, hogy
szemtanú kellett volna. Véleménye szerint ezt a dolgot kezelni kellene, mert akkor felesleges a
munkájuk. Neki ez nem válasz, hiszen egyértelmű kinek a földjét szántották, amikor a rendbe tett
dűlőút egy részét tönkretették.
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Beszélt már Alpolgármester Úrral erről a problémáról. Elmondta, ha hozzá
eljut egy ügy akkor felelősséget tud vállalni annak az elintézéséért. Természetesen az ebben illetékes
mezőőr, illetve közterületőr munkát ellátó alkalmazottat majd kérdőre vonja, miért így történt ennek
az ügyintézése. Természetesen ahhoz, hogy konkrétan felelősségre vonható legyen valaki, valóban
valamilyen bizonyíték kell. Ez lehet tanúvallomás, fénykép, szemtanú stb. Azt gondolja törekedni kell
ennek a beszerzésére, és nem annak örülni, ha nem áll ilyen a rendelkezésre. Mindenképpen
megpróbál javítani a hivatal hozzáállásán ebben a kérdésben, viszont valóban nagyon nehéz mindig ott
lenni mikor ezek történnek, és sok esetben olyan bejelentések jönnek, amelyek során nem feltétlenül
vállalja fel a bejelentő a nevét. Abban kérné Alpolgármester Úr segítségét, hogy a lakosok is álljanak
rendelkezésre és vállalják, hogy látták mi történt pontosan. A kollégát pedig meg fogja kérdezni a
történtekről.
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Csörgő Mihály: Úgy tudja, hogy a mezőőr elkészítette a fényképeket, nem nála akadt meg az ügy,
ezeket a válaszokat nem tőle kapta.
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Akkor a másik kollégával is el fog beszélgetni.
Dr. Sajtos Sándor: El szeretné mondani, hogy más a helyszíni bírság alkalmazása, annak meg vannak a
jogi következményei. Egyébként a nem helyszíni bírsággal összefüggő hatósági eljárás is a mezőőr
kötelessége és senki sem állította meg benne. Valóban le kell ülni megbeszélni, de ennek a
beszélgetésnek több szereplője kell, hogy legyen.
Csörgő Mihály: Szeretné, ha komolyan vennék a hivatalt. Elkezdtek egy munkát, amit ebben esetben
tudnak tisztességgel végig csinálni, és az emberek 98%-a támogatja is ezt a törekvést. Ne az a 2%
döntsön arról, mi történik a határban, mert így elveszik azok kedvét is akik egyébként tennének
valamit.
Nagyházu Miklós: Annak idején úgy értelmezték, ha egyszer érnek el eredményt, akkor a mezőőr
szemtanúk nélkül is lesz abban a helyzetben, hogy ha egy kiszántást, túlöntözést talál és ezt
lefényképezi, valamint helymeghatározással is alá tudja támasztani, elegendő lesz ahhoz, hogy a föld
tulajdonosa a felelősséget magára vállalva, valamilyen formában kifizeti ennek a bírságát, díjtételét. Az
ritkán fordul elő, még Tahitótfaluban is, hogy véletlenszerűen és ismeretlenül megszántunk más
területet, az meg még inkább, hogy meg is öntözünk úgy, hogy az utat is szétöntözzük. A tulajdonos
ezért felelősséget kell, hogy vállaljon, ha bérbe adta akkor majd ő kifizetteti azzal, akinek bérbe adta.
A tulajdoni lapon szereplő földtulajdonosnak felelősséget kell vállalnia.
Dr. Pálvölgyi Tamás: Ez közelít az objektív felelősséghez, amit a közlekedésben alkalmaznak, de
konkrét bizonyítéknak akkor is kell lennie. Hasonló ügyben fog bejelentést tenni, a különbség csupán
annyi, hogy megvan a rendszám.
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Ez természetesen nagyon jó, hiszen sokszor figyelmeztetéssel vagy
felszólítással is célt érhetnek. Nem minden esetben lehet bizonyítani még rendszám ismeretében sem,
de a legfontosabb feladat, hogy komolyan vegyék a bejelentéseket.
Dr. Pálvölgyi Tamás: Hiába ő a tulajdonos lehet, hogy kiadta bérbe a tulajdonát és ott sem volt.
Csörgő Mihály: Elmondta, hogy ő nem bírság párti. Egyetértett azzal, hogy beszélgetéssel is meg lehet
oldani ezeket a problémákat.
Kubanek István: Megkeresték őt azzal a kérdéssel, hogy kíván e az önkormányzat idősek otthonát
létesíteni a településen.
Dr. Sajtos Sándor: Sajnos az önkormányzatnak erre nincs lehetősége jelenleg, sem a megépítéséhez,
sem a fenntartásához. Pályázati forrás sincs ennek megteremtéséhez.
Kubanek István: A szikkasztó árkok tisztítására is kellene megoldást találni.
Dr. Sajtos Sándor: A fizikai állományból többen betegek, eddig még nem volt erre lehetőség.
Csörgő Mihály: Az újságban megjelent cikkben tájékoztatták az ingatlantulajdonosokat, hogy az
ingatlanuk előtti közterület karbantartása a tulajdonos feladata. Túl sokan várnak az önkormányzatra.
Nyírja le a tulajdonos.
Kubanek István: Ezek az árkok a földek végében vannak.
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Dr. Sajtos Sándor: Minden földnek van tulajdonosa. Ez mindenkire vonatkozik, még a polgármesterre
is. Amennyiben mindenki rendbe tenné maga előtt a közterületet, akkor a játszóterekre és a
közintézmények előtti területekre, illetve a gát karbantartására fordíthatná az önkormányzat fizikai
állománya azt a munkaidőt, amit a magántelkek előtti részek kaszálásával tölt.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselőtestület munkáját és az ülést bezárta.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző
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