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Tahitótfatu Község Önkormányzat Képvisető-testületének
2020. március 12-én 18:00 órakor megtartott nyílt üléséről

Tárgva!t napirendi pontok:

1.

Döntés az Eperfesztivál rendezvényszervezői feladatainak ellátására beérkezett ajánlatokról

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester

2.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Szervezeti

és Működési

Szabályzata felülvizsgálatának

előkészítése

Előterjesztő: Eőryné Dr. MezeiOrsolya jegyző

3.

Beszámoló a Közös

4,

Az Önkormá nyzat2O2O. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról és az önkormányzati
ügyekben hozott döntések végrehajtásáról
Előterjesztő: Eőryné Dr. MezeiOrsolya jegyző

hatósági

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester

5.

Döntés a Fővárosi Vízművek Zrt-től kapott támogatás 2020. évi felhasználásáról

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester

6.

Döntés a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti lntézményfenntartó Társulás 2020. évi módosított

költségvetéséről

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester

7.

Tájékoztató a két ülés között

történt fontosabb eseményekről a lejárt határidejű határozatok

végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr, Sajtos Sándor polgármester
Eőryné Dr. MezeiOrsolya jegyző

8.

Bizottságok tájékoztatója

Előterjesztő: Bizottsági elnökök

9.

Tulajdoniügyek
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester

10. Javaslattétel önkormányzati tanácsnok megbízásáról
1-1. Egyebek

KészÜlt: Tahitótfalu KÖzség Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 12-én,18:00 órakor
a Polgá rmester Hivata l tanácstermében megta rtott nyílt üléséről.

Jelen vonnok,.

képviselők:

Dr, sajtos sándor polgármester

Csörgő Mihály alpolgármester
Gaál sándorné
Karácsony Ádám

kubanek lstván
Nagyházu Miklós
Dr. PálvölgyiTamás

schottner jánosné
vaczó zolIán
Tóvol m a ra dt
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Tanőcskozósijoggal:
Meghívottak:

Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
Ferenczy Barbara pályázati referens
Szabados-Molnár lstván falugondnok
pintér zoltán e rdőmérnök

Dr. Sajtos Sándor: Köszöntötte

a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 8

főveljelen

Van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Vaczó Zoltán képviselő előre jelezte, hogy az ülésről késni

fog. lsmertette a napirendet, javasolta annak módosítását és kérdezte a képviselőket, aki
egyetért, kézfelemelésseljelezze !

a

javaslattal

A KépviselŐ-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr, Sajtos Sóndor, Csörgő Mihóly, Gaól Sőndorné,

Karócsony Ádóm, Kubanek lstvón, Nagyhózu Miklós, Dr. Pótvötgyi Tamós, Schottner Jónosné),
ellenszavazat és tartózkodős nélkül a napirend módosítósót elfogadta.
Ta

hitótfa l u Község Ön kormányzat Képvise!ő-testü letének
39l2o2o. (03.12.)

HATÁROZATA

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
napirendet az alábblak szerint módosítja:

a

meghirdetett

Javaslattétel önkormányzati tanácsnoki megbízásról
A KépviselŐ-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő:

Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: A napirendek tárgyalása előtt rövid tájékoztatást ad a koronavírus járvánnyal
kapcsolatosan. Javasolta, hogy azon döntéseket, amelyek tekintetében nem tudnak a mai ülésen

oPeratÍV dÖntést hozni, napolják el. Felkérte Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyzőt, hogy adjon
tájé koztatást a h ivata li m unka rend ről a veszélyhelyzetre vonatkozóa n.
EŐryné Dr. Mezei Orsolya: Felolvasta a hivatalimunkarendrőlszóló

tájékoztatást, melya holnaptóla

település honlapján is olvasható lesz:

KöztEMÉNy
A Tahitótfalui közös

Önkormánvzati Hivatal
üevfélfoeadásának szünete!éséről a koronavírus veszélv miatt
Tisztelt Ügyfeleink!

MagYarország Kormánya a 4t|2O2O. (l||. 11.) rendeletében az élet_ és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tÖmeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a
magYar államPolgárok egészségénekés életénekmegóvása érdekében Magyarország egész
terÜletére 2O2O. márclus 1l-én veszétyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzettel kapcsolatos
rendkívÜli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek. A kormány a veszélyhelyzet
fen ná l lásá na k szü kségességétfolya matosa n fe

A

l

ü

lvizsgá lja.

vészhelyzet kihirdetésévelrendkívüli jogrend tépett étetbe, mely különböző kor!átozások
bevezetését jelenti. Erről bővebb és hiteles tájékoztatást a www.koronavirus.Fov.hu oldalon

olvashatnak.

A

Kormányrendelet számos feladatot hárított az Önkormányzatokra igy az önkormányzatok
szükséges, kiemelten a polgármester
és a jegyző személyére. Jelenleg a legfontosabb feladatunk a megelőzés, a járvány tovább
terjedésének, a járványgócok kialakulásának megakadályozása, ennek érdekébena Közös
önkormányzati Hivatal tekintetében az alábbi intézkedésttesszük:
a Tahitótfalui közös önkormánvzati Hivatatban az üevfétfogadás
2020. márclus 16-tól szünetel !
2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. Községháza épületében, illetve
2024 Kisoroszi, Széchenyi út 93. Községháza épületében egyaránt!
ügvintézésre az alábbi lehetőségeik vannak:
műkÖdőképességénekfenntartása minden körülmények között

-

elektronikus Úton: tahitotfalu@tahitotfalu.hu vagy

a

hivatal egyes ügyintézőihe

z

tartozó

elérhetőségeken, vagy
- postai úton a fenticímekre küldött levélben, vagy
- a KÖzségháza épületén elhelyezett külső zárt fali postaládába, amelyet naponta kétszer
ürítünk.
- telefonon: Tahitótfalu Községháza a 26/387-I98 vagy Kisoroszi Községháza a 26/392-oL5
számon

illetve a www.tahitotfalu.hu illetve a wwy.ki§o_ro§Zlh_u

elérhetőségeken

honlapon az egyes ügyintézőkhöz tartozó

!

való gondoskodás a telepü!ési önkormánvzat poleármesterének fatadata.''
kériük üFvfe!einket. hoev hivatali ügveiket lehetőség szerint elsősorban interneten vagv telefonon
intézzék!
Fenti rende!kezések visszavonásig érvénvesek.
Együttműködésüket és megértésüket köszönjükl

4

Mivel kérdés,hozzószólós nem volt, Dr. Sajtos Sóndor polgórmester a napirend előtti tájékoztatóst
lezórta,
1.

npr. Döntés az Eperfesztivál rendezvénvszervezői feladatainak eItátására beérkezett
aiánlatokról

Dr. Sajtos Sándor: Az előterjesztés megküldésre került a képviselők részére,a döntéshez szükséges
mellékletekkel együtt. Felkérte Ferenczy Barbara pályázati referenst a tájékoztatásra.
Vaczó Zoltón képviselő 78: 16 órakor megérkezett az ülésre.

Ferenczy Barbara: lsmertette az előterjesztést. Ebben az évben az Eperfesztivál szervezői struktúrája,
mint ismeretes átalakul. A kialakult helyzetet a testület pénzügyi bizottsága és testülete is tárgyalta.
Az előzetes elképzelésa rendezvény szervezésének teljes kiszervezése volt, az önkormányzati részvétel
kizárásával. Az előzetes piackutatás eredményeképpen azonban nyilvánvalóvá vált, hogy ebben az
évben ez nem lehetséges. A rendezvény megvalósulását ez teljesen ellehetetlenítené.
Ennek alapvető oka, hogy a költségvetés elhúzódó egyeztetése miatt, az Eperfesztivál 6.000.000,- Ftos költségvetési támogatásáról szóló döntés, csak február elején született meg, amely magávaI hozta

a szervezésre rendelkezésre álló idő jelentős csökkenését. Ez utóbbi, kizárólag magasabb pénzügyi
forrás biztosításával lett volna orvosolható, amely a jelenlegi költségvetés adatait figyelembe véve nem
lehetséges.

A szervezés egy része Így továbbra is megmaradt önkormányzati feladatkörben, azonban egy jóval
nagyobb feladatkört külső vállalkozás(ok)ra bíznánk, biztosítva ezzel, hogy a következő évben ez az
arány a teljes kiszervezés felé tudjon módosulni.

A rendezvény megvalósulása érdekében,két feladatcsoportra szükséges szerződést kötni.
A vásárszervezői (kereskedelmi) szerződés, kizárólag bevételt generáló megállapodás,

€y beszerzési
kÖtelezettség nem terheli. A szerződés a benne foglalt feltételek átvizsgálása és testületijóváhagyását

Aszerződőfél nettó3.7O0.0OO, -Ftazazbruttó4.699.oOOFtösszegetfizetbeaz
Önkormányzat számlájára a vásári jogok értékesítéséért.
A Kereskedő a mellékletben csatolt
kÖvetőenaláírhatÓ.

szerződésben foglalt feltételek szerint teljesíti a vállalt feladatait.
n redezvénvszervszÓ feladatkör ellátására ajánlattételi felhívást tettek közzé.
A mellékelve megküldött ajánlatok beérkezési határideje 2O2O, március 10, (kedd) L2:oo őra volt. A
Határidőig 3 ajánlat érkezett be.
A bontási jegyzőkönyv szintén megküldésre került. Az eljárás nyertes ajánlattevője a Colorrent Kft.
Ajánlata nettó 4.878.000, - Ftazaz bruttó 6.195.0O0, - Ft. Az összeg a csatolt ajánlatokban szereplő

tételeket fedezi. Az a határpont, amikor még veszteség nélkül vissza lehet lépni a rendezvény
lebonyolításától május 15. Röviden tájékoztatta a képviselő-testület tagjait a rendezvény tervezett
programjáról.

Dr. sajtos sándor: A témával kapcsolatban kérdés,hozzászólás nem volt. szavazásra kérte fel a
KépviselŐ-testületet. Kérte, aki támogatja az Eperfesztivál vásárszervezői feladatainak ellátására
beérkezett legkedvezőbb ajá n lat elfogadását, kézfelta rtássa l je lezze
!

A KépviselŐ-testület egyhangúlag,9 igen szavazattal (Dr, Sajtos Sóndor, Csörgő Mihály, Gadt Sóndorné,

Karócsony Ádóm, Kubanek lstvón, Nagyhózu Miklós, Dr. Pólvölgyi Tamós, Schottner Jánosné, Vaczó
zoltón), ellenszavazat és tartózkodós nélkül az alóbbi hatórozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22. Eperfesztivál vásárszervezői
feladatainak ellátására - gasztronómiai és kézműves vásár, valamint a vidámparki szórakoztatás
megszervezésénekteljes körű lebonyolítására - szerződést köt a Caribi 2015 Kft. -vel. (székhely 2144
Kerepes, Szabadság u.201. cégjegyzékszám:13 09 777675 adószám: 25397L85-2-13 képviseli: Bacsa
Ferenc).

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, a határozat végrehajtására.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: Kérte, aki támogatja az Eperfesztivál rendezvényszervezői feladatainak ellátására
beé rkezett legkedvezőbb ajá nlat elfogadását, kézfe lta rtássa l jelezze
!

A KépviselŐ-testület egyhangúlag,9 igen szavazattal (Dr, Sajtos Sóndor, Csörgő Mihóly, Gaól Sóndorné,

Karácsony Ádóm, Kubanek lstvón, Nagyhőzu Miklós, Dr. Pdlvötgyi Tamós, Schottner Jónosné, Vaczó
Zoltón), ellenszavazat és tartózkodós nélkül az alóbbi hatórozatot hozta.
Ta

hitótfa l u Község Ön kormányzat KépviseIő-testü tetének
4tl2o2o. (03.12.)

HATÁROZATA

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22. Eperfesztivál rendezvényszervezői
feladatainak ellátására, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés keretében lefolytatott eljárás
nyertes ajánlattevőjével szerződést köt, mint a legalacsonyabb ajánlati ár megajánlójával.

Nyertes ajánlattevő: Colorrent Kft cégnév(székhely: 2000 Szentendre, Bodza u. 5.; adószám:
27 302439 -2- 13; ké pvise

l i

: Ba

logh Zso lt ügyvezető

iga

zgató)

A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, a határozat
végrehajtására,

Határidő:

Felelős:
2. npr.

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Tahitótfalu község önkormánvzata szervezeti
fel

ü

és Működési

szabátvzata

lvizseálatána k előkészítése

Dr. Sajtos Sándor: Kérte a bizottságokat, hogy készítésék
elő azokat a módosításokat, amelyeket az

előterjesztésben megfogalmazottakon kívül fontosnak tartanak. Javasolta, hogy március hónapban
minden bizottság tűzze napirendre az SZMSZ módosítását, hogy április végéigel tudják fogadni a
rendeletet.
EŐryné Dr. Mezei Orsolya: lsmertette az előterjesztést. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 42.§ L. pontja alapján a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható

át a rendeletalkotás. Az Mötv 43 §. (3) bekezdése akként rendelkezik, hogy a képviselő-testület az
alakuló vagy az azt követő ülésen (fél éven belül) megalkotja - vagy felülvizsgálja - szervezeti és
múkÖdésiszabályzatáról szóló rendeletét, azaz 2020. április 30-ig kötelező a Képviselő testület számára
a saját működését meghatározó rendelet tartalmának felülvizsgálata, szükség esetén a kellő
módosítások elrendelése.

Javasolta, hogy a legtöbb változási lehetőséget magában rejtő szakaszok, a testület tagjai, bizottságok

tagjaitovábbra is függelékben maradjanak szabályozva, hogy ne legyen szükség rendeletmódosításra
az esetleges személyi változások kapcsán. lsmertette a módosításra javasolt szövegrészeket, melyek
egy részéta jogszabályi változások tették szükségessé.
A határozathozatal, a szavazás módjáról szóló 13. § véleményeszerint nagyon kevés szabályt tartalmaz
a döntések előkészítéséreés a döntések meghozatalára vonatkozóan. Javaslata a következő.
Amennyiben a polgármester vagy a jegyző úgy ítélimeg -különösen a település fejlesztésétérintő
kérdésekben-,a napirendre vett ügyben a szavazás előkészítéseképpena kiküldött anyag
részeként kötelező tartalmi kellékként. hogy a bizottság részére megküldött ügyet a bizottság
előtte tárgyalja meg és konkrét határozati javaslattal a bizottság elnöke terjessze be döntésre a
Képviselő-testület elé,
kötelező formai kellékkéntpedig csakis akkor iehessen szavazásra feltenni egy javaslatot, ha azt a
pénzügyi vezető és a jegyző is ellenjegyezte írásban, időbélyegzővel, pénzügyi- jogi szempontból
az előterjesztett javaslatot.

Csakis ezzel a módszertannal lehet biztosítani a jogszerű önkormányzati döntéshozatalt és a testületi
üléseket.
Véleménye szerint a megoldást az jelentheti, ha kialakítják az előzetes testületi megbeszélések, vagy
bizottsági ülések rendszerét, amikor is például havonta, a hónap első hetében egy kötetlen, nem
nyilvános, hanem szakmai résztvevőkkel (pénzügyivezető, főépítész,műszak - falugondnokság) együtt,
a Képviselők megismerik az aktuális folyamatban lévő ügyeket, és közösen gondolkodva készítik elő, a

testület részéredöntésre (elfogadásra, avagy elutasításra). A hónap második hete lehetne a hivatal
előkészítő szakasza, majd a hónap 3. hetében a ,,bizottsági hét" keretein belül, témától függően
kÖzösen egy határozati javaslatot tudnának megbeszélni. Ha a döntés kellőképpen előkészített és
konszenzus van a témában, akkor a hónap utolsó 4. hetében a testületi ülésen lehet napirendre venni
és döntést hozni, vagy elnapolni a következő ülésre.
NyilvánvalÓ,

hogy ez a munkamenet általános érvényben működhet, hiszen rendkívüli, sürgős ügyek

mindig előfordulhatnak, de jellemzően a ,,Tulajdoni ügyekben" előforduló, bonyolult, akár évekre
visszanyúlÓ, a jövőre pedig igen nagy anyagi- és egyéb következményekkeljáró kérdésekben hasznos
lehet.

javaslattal, hogy ne ma döntsenek a rendelet módosításáról. Fontos,
hogy a bizottságok előkészítsékés megbeszéljék a javasolt változtatásokat, illetve kiegészítsékazokat.

CsÖrgő Mihály: Egyetértett azzal

a

Gaál Sándorné: Javasolta, hogy a Gazdasági Bizottság fogja csokorba ezeket a javaslatokat. Egyetértett
azzal, hogy fontos lenne, ha szakbizottsági előkészítésés javaslat előzné meg a testületi döntést.

Dr. Sajtos Sándor: Felkérte a Bizottságokat

a

rendeletmódosítás előkészítésére.A témával
kapcsolatban több kérdés,hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte fel a Képviselő-testületet. Kérte, aki
támogatja a javaslat elfogadását, kézfeltartással jelezze!
A KépviselŐ,testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihóly, Gaól Sóndorné,

Karócsony Ádóm, Kubanek lstvón, Nagyhózu Miklós, Dr. Pólvötgyi Tamás, Schottner Jónosné, Vaczó
Zoltón), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alóbbi hatórozatot hozta,

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
42l2020. (03.12.)
HATÁROZATA

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/zoÉ.(lV.17.) számú Szervezeti és
MŰködésiSzabályzatárólszóló rendelet módosításának előkészítésétmegkezdi.

A

KépviselŐ-testület felkéri a Polgármestert, valamint az önkormányzat
végrehajtásá ra, a rende let módosításá na k előkészítésére.

Határidő:

Felelős:

Bizottságait a határozat

2020. április 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Gaál Sándorné a Gazdasági Bizottság elnöke
Nagyházu Miklós a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
Schottner Jánosné a Szociális Bizottság elnöke

Yaczó Zoltán a Kulturális Bizottság elnöke
3. npr.

hatósági üRvekben hozott határozatok végrehaitásáról
EŐryné Dr. Mezei Orsolya: Az összeállított beszámoló megküldésre került a képviselők számára.
Kérdezte a képviselőket van-e kérdés,hozzászólás a tájékoztatással kapcsolatosan.
Kérdés,hozzószólás nem volt.

Dr. Sajtos Sándor: Szavazásra kérte fel a Képviselő-testületet. Kérte, aki támogatja a beszámoló
elfogadását, kézfelta rtássa l jelezze !
A KépviselŐ-testület egyhangúlag,9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sóndor, Csörgő Mihóly, Gaól Sóndorné,

Karőcsony Ádőm, Kubanek lstván, Nagyhőzu Miklós, Dr. Pólvötgyi Tamős, Schottner Jónosné, Vaczó
zoltán), ellenszavazat és tortózkodős nélkül az atóbbi hatórozatot hozta.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testütetének
43l2o2o. (03.12.)
HATÁROZATA

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezennel jóváhagyólag elfogadja

a

Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal2019. évi működésérőlszóló jegyzői beszámolót.
A KépviselŐ-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő:

Felelős:
4.

azonnal
jegyző

npr.

Az önkormánvzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Dr. Sajtos Sándor: lsmertette az előterjesztést. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLlll. törvény
(továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdésébenmeghatározott ajánlatkérők összesített közbeszerzésiterv
készítésére
kötelezettek.

A kÖzbeszerzési terv elkészítésénekhatárideje az adott költségvetési év eleje, de legkésőbb március
31. napja.

A közbeszerzési terv nyilvános, bárki számára elérhető.
közzétételére vonatkozó szabályokat a kbt.43.§-a, továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes
szabálYairól szólő 42412017. (Xll. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése tartalmazza az alábbiak szerint:

A,z ajánlatkérő köteles

az

EKR-ben (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) közzétenni

a

közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul.
A közbeszerzési terv minimális adattartalmaként az EKR-ben megadja:

a.
b.
c.
d.
e.

f.

a közbeszerzés tárgyát,
a közbeszerzés tervezett mennyiségét,
a közbeszerzésre irányadó eljárási rendet,
a tervezett eljárás fajtáját,

az eljárás megindításának tervezett időpontját, és
a szerződés teljesítésénekvárható időpontját.

Amennyiben az adott közbeszerzési eljárás az aktuális évi közbeszerzési tervben nem szerepel,
ajánlatkérő feladata a közbeszerzésiterv módosítása az adott eljárásnak megfelelően.
Közbeszerzési eljárás indítható az adott évi közbeszerzési terv elkészülése előtt is, ezt a tervben
megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott
kÖzbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési
tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre
vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzésitervet módosítani kell az ilyen
igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
A fentiekre figyelemmel, kérte a képviselő-testületet az előterjesztés mellékleteként megküldött
közbeszerzési terv elfogadására. A témával kapcsolatban kérdés,hozzászólás nem volt. Szavazásra
kérte fel a Képviselő-testületet. Kérte, aki támogatja a javaslat elfogadását, kézfeltartássaljelezze!
A KépviselŐ-testület egyhangúlag,9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sóndor, Csörgő Mihály, Gaál Sóndorné,

Karócsony Ádóm, Kubanek lstvón, Nagyhózu Miklós, Dr. Pótvölgyi Tamós, Schottner Jánosné, Vaczó
zoltón), ellenszavazat és tartózkodós nélkül az alőbbi hatórozatot hozta.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
44l2o2o. (03.12.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletekéntcsatolt terv
sze ri nt, a z ö n ko rm á nyzat 2O2O. évi Köz besze rzési Te rvét e lfoga dja,
A KépviselŐ-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő:

Felelős:
5. npr.

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Döntés a Fővárosi Vízművek Zrt-től kapott támogatás 2020. évi felhasználásáró!

Dr. Sajtos Sándor: ismertette az előterjesztésben szereplő feladatokat, melyeket a támogatási
összegből

valósítana meg a képviselő-testület 2020. évben.

Csatornázás, szen nyvízelvezetés
Hu

lladékgyűjtésirendszer fejlesztése

Öntöző kutak és magán fúrt kutak legalizálása,
Parti pihenőhely, csónakkikötő létesítése,üzemeltetése
Nagyházu Mik!ós: Már a legutóbbi ülésen is javasolta, a Helpynet szolgáltatás megvásárlását.
Dr. Sajtos Sándor:

A második pont részletezésben a lakossági kommunikáció javítása címszó alatt

található a szoftver beszerzése. Kérte, hogy a Bizottság döntsön

mely modulok megvásárlását

támogatja. A témával kapcsolatban több kérdés,hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte fel a Képviselő-

testületet. Kérte, aki támogatja

a

javaslat elfogadását, kézfeltartássaljelezze!

A KépviselŐ,testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaól Sándorné,

Karócsony Ádóm, Kubanek lstvőn, Nagyhózu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamós, Schottner Jónosné, Vaczó
Zoltón), ellenszavazat és tartózkodós nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótf

aluKözség"ö:ffi
:irT::Tviselő_testületének
HATÁROZATA

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete testülete az Önkormányzat 10 éves
vízbázis-védelmi koncepciója alapján a 2O2O. évi támogatás felhasználásának tervét elfogadja, melynek
végrehajtására felkéri a Polgármestert.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat megküldésére.

Határidő:

folyamatos

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester
5. npr. Döntés a Dunakanvari Család és Gvermekióléti tntézménvfenntartó Társulás 2o2o. évi

módosított köttségvetéséről

Dr. Sajtos Sándor: lsmertette az előterjesztést, A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
lntézményfenntartó Társulás 2020. febru ár L3-án tartotta társulási ülését,melyen napirendre tűzte a
Társulás 2O2O. évi költségvetésének elfogadását. E döntés alapján az önkormányzati támogatás
Összege Tahitótfalu vonatkozásában 929.053 Ft -ban lett meghatározva.

A képviselő-testület 2020.
február 17-én tartott rendkívüli ülésén32/2O2O. (O2.t7.| határozatával fenti támogatási összeget
elfogadta.

Dr. Mazán Katalin,

a

Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője
tájékoztatta az Társulásban érdekelt önkormányzatok képviselőit, hogy az ebr42 rendszer előírásainak
megfelelően az abban megfogalmazott változásokra tekintettel átdolgozásra került a Dunakanyari
Család- és Gyermekjóléti lntézmény 2020. évre elkészült, és már elfogadott költségvetése. A
korrekcióra azért került sor, mert az ebr42 rendszer alapján emelkedett a Családsegítő-és
Gyermekjóléti Szolgálatok normatív támogatása 3.400.0oo,- Ft/fő összegről, 3.78o.ooo,- Ftfő
Összegre. Ez a változás kedvezően módosította a Szolgálat támogatása vonatkozásában a települési

Önkormányzatok hozzájárulásának összegét, így Tahitótfalu vonatkozásában hozzájárulás összege
330.960,- Ft-ra módosult.
március 9-én tartotttársulási ülésen a Társulás tárgyalta Dr. Mazán Katalin intézményvezető
^2O2O.
szakmai beszámolóját, melyet a tagönkormányzatoknak is jóvá kell hagyni.

A témával kapcsolatban kérdés,hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte fel a Képviselő-testületet.
Kérte, akitámogatja a Társulás módosított költségvetésének elfogadását, kézfeltartássaljelezzel

A KépviselŐ-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csöqgő Mihóly, Gaál Sőndorné,

Karőcsony Ádám, Kubanek lstvón, Nagyhózu Miklós, Dr. Pólvötgyi Tamós, Schottner Jánosné, Vaczó
zoltón), ellenszavazat és tartózkodós nélkül az alábbi hatórozatot hozta.
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1)

2|

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunakanyari Család- és
Gyermekjóléti lntézményfenntartó Társulás és az általa fenntartott Dunakanyari Család és
Gyermekjóléti tntézmény 2O20. évi költségvetését a határozat mellékletétképező módosított
tartalommal elfogadja.

A KépviselŐ-testület felkéri a Pénzügyi Osztályt, hogy a támogatás összegét (330.960, - Ft_ot) az
Önkormányzat költségvetéséről szóló (U2O20, l1.14.) rendelet K513 tartalék rovatról,
kötelezettségvállalásként a K512 rovatra vezesse át.

3)

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő:

Felelős:

2020. március 31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Seres Adrienn pénzügyi csoportvezető

Dr. Sajtos Sándor: Szavazásra kérte fel a Képviselő-testületet. Kérte, aki támogatja Dunakanyari
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője 2019. évi beszámolóját, kézfeltartással

jelezze.

A KépviselŐ-testület egyhangúlag,9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihdly, Gaől Sándorné,

Karócsony Áddm, Kubanek lstvón, Nagyhózu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamós, Schottner Jónosné, Vaczó
zoltón), ellenszavazat és tartózkodós nélkül az alóbbi határozotot hozta.
Ta

hitótfal u Község Ön kormányzat Képviselő-testü letének
47l2o2o. (03.12.)

HATAROZATA

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti

lntézményvezetőjének 2019. évi szakmai beszámolóját jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármester a határozat megküldésére.

Határidő:

Felelős:
7.

2O2O. március 31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

npr. Táiékoztató a két ülés között történt fontosabb eseménvekről, a teiárt határideiű
hatá rozatok végreha itásáról

EŐryné Dr. Mezei Orsolya: Az elkészített beszámoló a képviselő-testület számára megküldésre került.
Kérdezte a képviselőket van-e kérdés, hozzászólás?
kérdés, hozzászólós

nem volt.

Dr. Sajtos Sándor: Kérte, aki támogatja lejárt határidejű határozatok végrehajtásáről szóló beszámoló

elfogadását, kézfeltartással jelezze.

A KépviselŐ-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sóndor, Csörgő Mihóly, Gaót Sóndorné,

Karócsony Ádóm, Kubonek lstvón, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvötgyi Tamás, Schottner Jónosné, Vaczó
zoltón), ellenszavazat és tartózkodós nélkül az atóbbi hatórozatot hozta.
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Tah

itótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testü letének
48l2020. (03.12.1
HATÁROZATA

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határozatok végrehajtásáról szóló
jegvzői beszá molót elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő:

Felelős:
8. npr.

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Bizottsáeok táiékoztatóia
Te!epülésfeilesztési és körnvezetvédelmi Bizottság

Nagyházu Miklós: A piac kivitelezése a megvalósulás fázásában van. Az utcabútorok tekintetében a

kivitelező elfogadta a kérésüket így a Bizottság által preferált bútorok kerülnek megrendelésre.
Megkezdődött az elektromos vezetékek kiépítéseis, de az alvállalkozó jelezte, hogy van némi probléma
a kamerák és wi-fi eszközök

lefedettségével.Jelenleg a tervezővel egyeztetnek a lehetőségekről.

Dr. Sajtos Sándor: Az alvállalkozó már a kezdetektől részt vett a projektben, nem most találkozott ezzel
a

terwel.

Dr. PálvölgyiTamás:

A határidő lehetővé teszi a módosítást?

Nagyházu Miklós: lgen, időben vannak, májusban tervezik az átadást.
Gazdasági Bizottsáe

Gaálsándorné: Az elmúlt időszakban nem volt ülésük.
kulturális Bizottság
Vaczó Zoltán: A március 15-ei ünnepség nem kerül megrendezésre, csak a koszorúzást bonyolítják le.

szociális Bizottsáe
§chottnerJánosné: A bizottsági ülésen a beérkezett kérelmeket elbírálták az új rendeletben foglaltak
alapján,
9.

npr.

Tulaidoniüevek

Erdőgazdá kodási lehetőségek
!

Dr. Sajtos Sándor: Javasolta, hogy ne döntsenek a mai ülésen ebben a kérdésben.Ennek több oka is
van. Elmondta, hogy egy másik tulajdonos már megkereste a tulajdonostársakat egy többlethasználati

bír egy önkormányzat, illetve egy
magánszemély, ami szintén elgondolkodtató. Nagyon szép eredményeket értek el, helyreállították az
megállapodás lehetőségével. Más pályázati forrásokkal

erdei utakat, nem engedélyeztek tarvágásokat a fenti erdőrészleten, megépítettékaz átereszt a
Mátyás király utca végénél,felújították a közösségi létesítményeket,tehát összességében szép,
látogatható erdőt hoztak létre az elmúlt évek munkájával. Olyan művelési formát választottak, amely
bár nem hozott akkora nyereséget, viszont az erdőt megmentette, ezért a pénzügyi bevétel változó
volt az évek során. Abban az esetben, ha a következő két évben más erdőrészlet művelésébenem fog
bele az Önkormányzat akkor is van ebben a területben olyan tartalék, hogy a haszonbérleti díjakat ki

tudja termelni. Eldöntendő kérdéslesz a későbbiek során, hogy a szerződést meghosszabbítja-e a

1,2

képviselő-testület. Annak érdekében, hogy további bevételt tudjanak generálni, felmerült másik
erdőterület művelése is, azonban Pintér Zoltán erdőmérnök tájékoztatása alapján ezen a területen
kisebb a kitermelési lehetőség, a terepviszonyok,

iigy a kitermelésifeltételekis sokkal nehezebbek, mint
a másik terület esetében és az utak is igen rossz állapotban vannak. Kérdésaz, hogy az önkormányzat

felvállal-e, egy véleményeszerint kockázatos bevételi forrást jelentő termelést, megvédi-e a közösségi
tulajdont, éléreáll-e az ennek a közösséget szolgáló feladatnak. Nem kell a kérdésbenmost dönteni. A
Pénzügyi Osztály kérése, hogy készítsenekegy öt éves gazdasági programot, ezt a Gazdasági Bizottság
vizsgálja meg és tegyen javaslatot a képviselő-testület irányába.
Dr. Pálvölgyi Tamás: Véleménye szerint tudni kellene, hogy a 03/t hrsz-ú erdő milyen eredményeket

hozott az önkormányzatnak,

így összehasonlítva a másik területtel könnyebb lenne a döntés.

a

Gaál Sándorné: lsmertette
Pénzügyi Osztály által készítettkimutatást az erdőművelésre
vonatkozóan. 2016. évben a kiadás 23.628.794 Ft volt, a bevétel pedig 30.81_8.083, - Ft, ami 7.t8g28g,
- Ft nyereséget jelentett. A 2017-es évben a kiadási oldalon 8.o52.18o, - Ft, a bevételi oldalon
8.052.180, - Ft szerepelt, ez abban az évben 453.279, - Ft nyereséget jelentett. 2018. évben 8.113.687
Ft volt a kiadás, a bevétel 9.107.018 Ft, a nyereség 993.331, - Ft volt. 2019. évben a kiadás 6.875.28o
Ft a bevétel 4.957 .963, - Ft volt, ebben az évben a plusz költség tehát 1.917 .gL7 , - Ft volt.

Dr. Sajtos Sándor: Ma konzultált a kollégákkal, véleménye szerint ellentmondás van az információk
kÖzÖtt. Pintér Zoltán erdőmérnök egyenlegét szeretné összevetni a pénzügytől kapott információval.
Úgy látja, hogy félreértésbőladódó ellentmondás látható a két kimutatás között.

Gaál Sándorné: Valóban, ezt az ellentmondást ő is érzékelte,mert a Gazdasági Bizottság részére
átadott anyagban más számok szerepelnek. Főleg a bevételi oldalon. Ezt valóban tisztázni kell. A jövőre
való tekintettel szeretné kérni, hogy azokat a pénzügyi kimutatásokat, pénzügyi számításokat,
amelyeket a bizottságok számára megküldenek, dátummal, a beszámolót készítőkolléga, illetve a
felelős aláírásáva l legyen ellátva,
Dr. Sajtos Sándor: felkérte Pintér Zoltánt az önkormányzat alkalmazásában álló erdőmérnököt
tájékoztatásra.

a

Pintér Zoltán: Jelenleg az önkormányzat a 03/1 hrsz-ú erdőrészleten gazdálkodik. Ez a folyamat 2012ben kezdődött, de konkrétan a gazdálkodást 2014-ben tudták ténylegesen megkezdeni. Évesszinten

volt eltérésa Pénzügyi Osztály és az általa összeállított kimutatás között azonban, ha 2014-óta
visszatekintÜnk erre a gazdálkodási ciklusra az nagyságrendileg 11.ooo.ooo, -Ft, adózás előtti

eredményt, plusz 54 m3 tűzifa (1.35o.ooo, - Ft) beszállítást jelent. Évközben voltak eltéréseka Pénzügyi
Osztály, valamint az ő nyilvántartása között, ami a számlázásból (év végi, év eleji számlák, áthúzódó
készletek) adódhatott. Vannak még olyan területek ebben az erdőben, amelyek kitermelése nem
kezdődÖtt meg, mert az erdőtervező akkor nem tervezte be. Az új ciklus 2022. január 1-től indul, 202]_
tavaszán kezdődik majd az új terv elkészítése,akkor lehet majd javaslatot tenni az erdőtörvény alapján,
amiben jelentős fakitermelési lehetőségek lesznek. Jó szakmai szinten gazdálkodott az önkorm ányzat,

ezt az erdőfelügyelet is megerősítette, pénzügyileg is megfelelő volt az gazdálkodás, megépítésre
kerÜlt az áteresz, 500 méter utat leköveztek, kb. 3 km utat rendbe tettek. Amennyiben a másik két
terület haszonbérlete nem valósul meg, a 03/1 erdőterület esetében sem lesz majd ráfizetése az
Önkormányzatnak 2020-ban és 2021-ben, Ahhoz, hogy nagyságrendileg 3 M Ft nyereséget tudjanak

kitermelni ebben a két évben úgy, hogy az összes költség fedezve legyen, szükséges a másik két
erdőterület művelésbe vétele is. Öt évre előre tervezve pontos számokat mondani nem tud, de
becslést, illetve egy éves eredményt tud kalkulálni.
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Dr. Sajtos Sándor: 2+3 éves előre vetítéstkér. Tekintettel arra, hogy egy másik tulajdonos már kiküldte

a

szerződés tervezetet

a

művelésbe kívánt erdőterületre vonatkozóan, javasolta, hogy az

elkÖvetkezendő 15 napban hívjanak össze egy rendkívüli ülést, hogy a megszólított tulajdonosoknak

tudjanak valamilyen útmutatást adni. Addigra el tudják dönteni, hogy kívánják-e kiterjeszteni
tevékenységet a másik két erdőterületre, vagy nem.

a

Csörgő Mihály: Amikor az önkormányzat belekezdett ebbe tevékenységbe, az volt a célja, hogy az
erdőt megvédjék, illetve a tulajdonosok biztonságban megkapják a bérletidíjat.
Kubanek lstván: Van-e időkorlátja a döntésnek?
Szabados - Molnár lstván: A levél és a szerződés kézhezvételétőlszámított 30 nap. Az új konstrukció
határozatlan idejŰ, Így a többlethasználatimegállapodás könnyebben felmondható, mint a03/1hrszú ingatlan esetében.

Dr. Sajtos Sándor: Felkérte Pintér Zoltán erdőmérnököt, hogy informálja a képviselő-testületet,
valamint a Gazdasági Bizottság elnökét, illetve a bizottság tagjait a lehetőségekről minél előbb,
Tekintettel arra, hogy a szerződésre adott válasz határideje április 2-án lejár, javasolta, hogy a
képviselő-testület jövő héten csütörtökön újbóltűzze napirendre a kérdést.
Karácsony Ádám: Utána kellene nézni, hogy a Nemzeti Agrárkutatás és lnnovációs Központnak fut-e

még a Kaán Károly Országos Fásítási Programja, mert ezzel esetleg összehangoltan lehetne az
e rdőm űvelési tevékenységetfolytatni,
Dr, Sajtos SÓndor több hozzószólós

nem lévéna napirendet lezárta és szünetet rendelt el.

A képviselő-testület 79:27 órától 79:44 óróig szünetet tartott.
Danko Transz kft. bérleti szerződése

Dr. Sajtos Sándor: A Danko Transz Kft-vel 2018. február 18-án kötött bérleti szerződést az
Önkormányzat a 2O2! Tahitótfalu, O1-gglL hrsz-ú, kivett beépítetlenterület és közút megjelölésű
ingatlanból 24O m2 nagyságú terület, valamint a OL39/tlA hrsz-ú, egyéb épület, raktárépület
megjelölésű építményterületéből 100 m2 nagyságú részénekbérletére,gépjárművek tárolása céljára.

a

szerződés lejárt és a Kft. ügyvezetője Dankovits Gábor kérte a bérleti szerződésének
3 évre 2023. december 31-ig. Javasolta a bérleti szerződés 1 évre történő
meghossza bbítását a je lenlegi bérleti d íj a lka lmazásáva l.

Ez

meghosszabbítását,

Nagyházu Miklós: A bérletidíj összegének módosítását nem kellene megfontolni?
Dr. Sajtos Sándor: Két lehetőséget lát, az egyik az, hogy most döntenek a kérdésben, vagy a Gazdasági

Bizottság a jövő heti rendkívüli ülésre új javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé. A Kft. vezetőjével
na8yon jó az együttműködés, igen sokat segített az önkormányzatnak a tavalyiévben. Amennyiben egy

évre kötik meg a bérletiszerződést jövőre újra tárgyalhatják a kérdést és módosíthatnak a bérletidíjon.
CsÖrgő Mihály: Javasolta, halasszák el a döntést a jövő hétre és ne csak egy évre hosszabbítsa meg a

testület a bérletet.
Dr. Sajtos Sándor: Egy évre javasolta a bérlet meghosszabbítását változatlan feltételekkel. Szavazásra
kérte fel a Képviselő-testületet. Kérte, aki támogatja javaslat elfogadását, kézfeltartássaljelezze!
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A KépviselŐ-testÜlet egyhangúlag,9 igen szqvazattal (Dr. Sajtos Sóndor, Csörgő Mihóly, Gaól Sóndorné,

Korácsony Ádóm, Kubanek lstvdn, Nagyhózu Miklós, Dr. Pólvölgyi Tamős, Schottner Jánosné, Vaczó
zoltón), ellenszavazat és tartózkodás nétkül az alábbi hatórozatot hoztq.
Ta

hitótfa l u Község Ön kormányzat Képvisető-testü tetének
49l202o. (03.12.)

HATAROZATA

Tahitótfalu község Önkormányzatának képviselő-testülete Tahitótfalu község önkormányzat
KéPviselŐ-testÜlete Úgy dÖnt, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 2021 Tahitótfalu,
O739h hrsz-Ú, kivett beépítetlen terület és közút megjelölésű ingatlanból 24o m2 nagyságú területé!

valamint a oL39l1/A hrsz-Ú, egyéb épület, raktárépület megjelölésű építményterületéből 100 m2
nagYságú részétbérbe adja a Dankó Transz Kft. (2021 Tahitótfalu, Viola u. 54. adószám:24753898-213, kéPviseli: Dankovits Gábor) részére 2020. január l-től határozott ldőre 2o2o. december 31_ig
107.950,- Ft/hó bérleti díj ellenében, a határozat mellékletét képező bérleti szerződésben foglalt
tartalommal.

Határidő:

Felelős:

azonnal
Dr Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: lsmertette az előzményeket. Az 52o2/Lo7 hr:sz-ú ingatlan tulajdonosa családi házat

kíván éPÍteni,de a fenti terület nem rendelkezik közműkapcsolattal. Kérelmében leírja, hogy
Tahitótfalu Önkormányzatától várja az ingatlan közműellátását (tervezés és kivitelezés). A Képviselő_
testÜlet 73/20L9 (05.16.) határozatában rendelkezett, hogy tervezői árajánlatot kér be a vízjogi
engedélY beszerzéséreés a kiviteli tervek elkészítésére.
A tervezői árajánlat alapján az 52o2/7o7 hrsz_
Ú ingatlan vízikÖzmŰ-szolgáltatással történő ellátásának tervezési és szakági igazgatási díjai várható

Összege: bruttó 644.600, - Ft. A vízjogi engedélyes terv elkészítéseután lehet kivitelezői árajánlatot
bekérni. Eddigi tapasztalataik alapján fenti ingatlan víziközmű-szolgáltatással történő ellátásának teljes

kÖltsége (tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőr stb.) elérheti, vagy meghaladha tja a 2 MFt_ot. Ennek
a
beruházásnak lakossági érintettsége minimális, jelenleg 1, maximum 2 család lenne a haszonélvezője.

Fenti kÖltségek Tahitótfalu 2019. évi költségvetésében nem voltak előirányozva, a költségvetés
pénzÜgyi forrást kÖzműfejlesztésre nem tudott biztosítani, ezért 2oL9. novemberében
a képviselő_
testÜlet dÖntÖtt arról, hogy bár pénzügyi hozzájárulást nem tud biztosítani a beruházáshoz, elvi_

lajdonosi és közútkez elői hozzájáru lását a fejlesztéshez megadja.
Ezt kÖvetően a tulajdonos ismételten azzal a kérésselfordult az önkormányzathoz, hogy a 2o2o. évi
kÖltségvetésterhére építseki saját költségén az érintett ingatlan víziközmú-szolgáltatás ellátását.

tu

a

2O2O. évi szoros költségvetésérejavasolta, hogy a Településfejlesztési és
KÖrnYezetvédelmi Bizottság, valamint a Gazdasági Bizottság vizsgálja meg a kiépítéslehetőségeit és
tegyen javaslatot a képviselő-testület számára a döntés előkészítésétkövetően.

Tekintettel

A témával kaPcsolatban kérdés,hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte fel a Képviselő-testületet,
kérte, a ki

tá

mogatja a javaslat elfogadását, kézfe lta rtássa l je lezze

!

A KéPviselŐ-testÜlet egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sdndor, Csörgő Miháty, Goól Sőndorné,

Karócsony Ádóm, Kubanek lstvón, Nagyhózu Miklós, Dr. Pólvölgyi Tamós, Schottner Jónosné, Vaczó
zoltón), ellenszavazat és tartózkodós nélkül oz atóbbi hatórozatot hozta.
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Ta

hitótfa u Község Ön kormányzat Képvisető-testütetének
I

50l20z0. (03.12.}
HATÁROZATA

Tahitótfalu KÖzség Önkormányzatának Képviselő-testülete úsy dönt, hogy

az

u7go/2o2o

ügyiratszámon iktatott, az 52O2/LO7 hrsz-ú ingatlan víziközmű- szolgáltatás kiépítésére
benyújtott

kérelem döntés előkészítésérefelkéri a Gazdasági Bizottságot, illetve a Településfejlesztésiés
Környezetvédelm i Bizottságot.

A képviselŐ-testület kéri, hogy a Bizottságok a kérelem vizsgálatát követően tegyenek javaslatot

a

képviselő-testület számá ra.

Határidő:

Felelős:

2020. május 31.
Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke
Nagyházu M iklós Településfejlesztési és Környezetvédelm i Bizottság

swarco kft. aiánlata vonalkódos iegv alapú fizető parkoló rendszer kiatakítására
Dr. Sajtos Sándor: Felmerült annak lehetősége, hogy a Tahiban lévő parkoló területét vonalkódos jegy
alaPÚ fizető parkolóvá alakítják. Az erre beérkezett ajánlat tekintetében kérte a Településfejlesztési és

KÖrnyezetvédelmi Bizottságot, valamint a Gazdasági Bizottságot, dolgozza ki a döntés előkészítését,és
terjessze a képviselő-testület elé. A témával kapcsolatban kérdés,hozzászólás nem volt, szavazásra
kérte fel a Képviselő-testületet. Kérte, aki támogatja a javaslat elfogadását, kézfeltartássaljelezze!
A KépviselŐ-testület egyhangúlag,9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sóndor, Csörgő Mihóty, GaólSóndorné,

Karócsony Ádóm, Kubanek lstvón, Nagyhózu Miktós, Dr. Pótvölgyi Tamós, Schottner Jánosné, Vaczó
zoltón), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi hatórozatot hozta,
Ta

hitótfalu Község Önkormá nyzat Képviselő-testü tetének
sí''l2o2o. (03.12.)
HATÁROZATA

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az L/67Llzo1o
Ügyiratszámon iktatott, vonalkódos je8y alapú fizető parkoló rendszer kialakítására benyújtott
árajánlat vonatkozásában döntés előkészítésérefelkéri a Gazdasági Bizottságot, illetve a

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot.

A KéPviselŐ-testület kéri, hogy a Bizottságok a kérelem vizsgálatát követően tegyenek javaslatot

a

képvise lő-testület számá ra.

Határidő:

Felelős:

2020. május 31.
Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke
Nagyházu M iklós Településfejlesztési és Környezetvédelm i Bizottság elnöke

Felsőhegv dűlő terüIetrendezése
Dr. Sajtos Sándor: A februári ülésen már tárgyalták a területrendezés lehetőségeit, de a döntést a
képviselŐ-testÜlet elhalasztotta. Kérte a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, valamint
a Gazdasági Bizottságot, hogy dolgozza ki a területrendezésre vonatkozó javaslatát és terjessze a
képviselŐ-testület elé. A témával kapcsolatban kérdés,hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte fel a
KépviselŐ-testületet, Kérte, aki támogatja a javaslat elfogadását, kézfeltartássaljelezze!

1,6

A KéPviselŐ-testÜlet egyhangúlag,9 igen szavazattal (Dr, Sajtos Sóndor, Csörgő Mihóly, GaálSóndorné,

Karőcsony Ádám, Kubanek lstvón, Nagyhózu Miklós, Dr. Pólvölgyi Tamós, Schottner Jónosné, Vaczó
zoltőn), ellenszavazat és tartózkodós nélküt az atóbbi hatórozatot hozta.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
52l2o20. (03.12.)
HATÁROZATA

Tahitótfalu KÖzség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Felsőhegy dűlő
ingatlantulajdonosai belterületbe vonási, valamint a beépítésiszázalék emelésérevonatkozó
kérelmének dÖntés előkészítésére,felkéri a Gazdasági Bizottságot, illetve a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottságot.

A KéPviselŐ-testület kéri, hogy a Bizottságok a kérelem vizsgátatát követően tegyenek javaslatot

a

képviselő-testü let szá má ra.

Határidő:

Felelős:

2020. május 31.
Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke
Nagyházu M iklós Tele pü lésfejlesztésiés Környezetvédelm i Bizottság elnöke

Dr. Baranvai zoltán ügwéd beadvánva
Dr. Sajtos Sándor: Tahitótfalu Község Önkormányzata 2009 májusában szerződést kötött Dr. Baranyai
Zoltán Ügyvéddel az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal közigazgatási ügyintézéstnem
-

érintŐ- Polgári peres

és peren kívüli ügyekben történő

képviseletével,az önkormányzati

kÖtelezettségként jelentkező szerződések és egyéb okiratok elkészítésével,
ellenjegyzésével.

A Gazdasági Bizottság 2020. január 6-án tartott ülésén az átalánydíjas szerződések felülvizsgálata

naPirendben megállapította, hogy a hivatal érvényben lévő szerződései közül, mindegyik szükséges a
tÖrvénYes műkÖdéshez, kivéve fenti szerződést, mivel ügyvéd úr az e-per (elektronikus kapcsolattartás
polgári peres eljárásban) szolgáltatást nem tudja ellátni.
Dr. BaranYaiZoltán 2020. február 27-én kelt levelében, szóbeli egyeztetésre hivatkozva indítványozta
a megbízási jogviszony közös megegyezéssel, 2O2O. március 31. napjával bezárólagosan történő

megszüntetését.

Fentiek figYelembevételével kérte a Képviselő-testületet az előterjesztésben megfogalmazott
határozati javaslat elfogadására. A témával kapcsolatban kérdés,hozzászólás nem volt. Szavazásra

kérte fel a KépviselŐ-testületet. Kérte, aki támogatja a javaslat elfogadását, kézfeltartássaljelezze!

A KéPviselŐ-testÜlet egyhangúlag,9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihóty, Gaúl Sándorné,
Kardcsony Ádóm, Kubanek lstvdn, NagyhÓzu Miklós, Dr. Pótvölgyi Tamós, Schottner Júnosné,Vaczó

zoltán), ellenszavazat és tartózkodós nétküt az atóbbi hatórozatot hozta.
Ta

hitótfal u Község Ön kormá nyzat Képvisető-testü letének
53l2o2o. (03.12.)

HATÁROZATA

1)

2)

Tahitótfalu KÖzség Önkormányzatának Képviseiő-testülete úgy dönt, hogy a Dr. Baranyai Zoltán
ÜgYvéddel kötött 2807-6/2009 ügyiratszámon iktatott megbízásiszerződést, közös megegyezéssel
2020. március 31. napjával bezárólagosan megszünteti.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására.
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Határidő:

Felelős:

2020. március 31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Felüevelő Bizottsáei tagiának deIegá!ása

Dr. Sajtos Sándor: A Dunakanyarban működő két önkormányzati társulás Felügyelő Bizottsága a
ciklusváltást követően újjá alakul. A Társulások felügyeleti szerve a Felügyelő Bizottság, amely
testü letébe a Tá rsulási Tagönkormá nyzato k egy-egy tagot delegá na k.
A FelÜgyelő Bizottság ellenőrzi a Társulás ügymenetét a hatályos jogszabályok, a Társulási
Megállapodás és a Társulási Tanács határozatai alapján.
A Felügyelő Bizottság a jogszabályba, a Társulási Megállapodásba ütköző intézkedés,mulasztás
tapasztalása esetén észrevételttehet, illetve jelzéssel élhet.
A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre kiterjed
- a Társulás pénzfelhasználásánakellenőrzésére,
- a tagok elé terjesztendő jelentések, beszámolók vizsgálatára, s a vizsgálat eredményérő szőló
l

-

beszá molók készítésére,
a tagok tájékoztatásának vizsgálatára,
a Társulási Tanács felhatalmazása alapján az előre nem látható kiadások pénzügyi fedezetének

engedélyezésévelka pcsolatos döntésekre.
A FelÜgyelő Bizottság tagja a feladataihoz tartozó ügyekben bármikor felvilágosítást kérhet a Társulási
Tanácstól, illetve annak elnökétől, elnökhelyettesétől. Feladata ellátása során joga van a Társulás
irata iba betekinte ni, az ügyek menetéről felvilágosítást kérni.

A FelÜgyelő Bizottság köteles részletesen megvizsgálni az évi számadásokat, a mérleget, valamint az
éves beszámolót.

feladatainak végrehajtásáról és eredményéről a Társulási Tanácsnak jelentést tesz.
Az elmúlt ciklusban Tahitótfalu Község Önkormányzata a két Bizottsági tagsággal, Dr. pálvölgyi Tamás
E

képviselőt bízta meg. Képviselő Úrral történt előzetes egyeztetés alapján ezt a beoszt ást a 2ol9-2o24
ciklusra is elfogadja.

A témával kapcsolatban kérdés,hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte fel a Képviselő-testületet.
Kérte, aki támogatja Dr. Pálvölgyi Tamás megbízását a Szigeti Önkormányzati Társulás Felügyelő
Bizottsági tagként történő megválasztására

a 2OL9-2O24 ciklusra, kézfeltartássaljelezze!

A KépviselŐ-testület egyhangúlag,8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sóndor, Csörgő Mihóly, Gaől Sóndorné,
Karócsony Ádóm, Kubanek lstvón, Nagyhózu Miklós, Schottner Jónosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alóbbi hatórozatot hozta. (Dr. PőlvölgyiTamős
Ta

nem szavazott.)

hitótfalu Község Önkormá nyzat Képvisető-testütetének
54l2o2o. (03.12.}
HATÁROZATA

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szigeti Többcélú Feladatok Ellátására
LétrejÖtt ÖnkormányzatiTársulás (z)2t.Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.) Felügyelő Bizottsági tagjának
Dr. PálvölgyiTamás képviselőt választja meg és delegálja.

Határidő:

Felelős:

azonnal
Polgármester
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Dr. Sajtos Sándor: Szavazásra kérte fel a Képviselő-testületet. Kérte, aki támogatja Dr. pálvölgyiTamás

megbízását
megvá

la

a

Dunakanyari Önkormányzati Társulás Felügyelő Bizottsági tagként történő

sztásá ra a 2OI9 -2024

ci kl

usra, kézfe lta rtássa

l je

lezze

!

A KépviselŐ-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sóndor, Csörgő Mihóly, Gaál Sóndorné,
Karócsony Ádóm, Kubanek lstvón, Nagyhózu Miklós, Schottner Jónosné, Vaczó Zoltón), ellenszavazat
és tartózkodós nélkül az alóbbi hatórozatot hozta. Dr. PólvölgyiTamós

nem szavazott.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képvise|ő-testületének
55l2o2o. (03.12.1
HATAROZATA

a

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

DUNAKANYAR Tűzvédelemre és
Kihelyezett Mentőszolgálati Feladatok Ellátására Létrejött ÖnkormányzatiTársulás (2021 Tahitótfalu,
Kossuth Lajos u. 4.) Felügyelő Bizottsági tagjának Dr. Pálvölgyi Tamás képviselőt választja meg és

delegálja.

Határidő:

Felelős:

azonnal
Polgármester

A váciTankerüteti központ levele

Dr. Sajtos Sándor: A Váci Tankerületi Központ Köznevelési Osztálya az alábbi kérelemmel fordult az
Önkormá nyzathoz.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83, §
kÖznevelési intézményátszervezésével összefüggő

(4) pontja alapján a fenntartónak a
döntése vagy véleményénekkialakítása előtt ki kell

kérni a vagyonkezelésében lévő ingatlan tulajdonos önkormányzatának
E jogszabály mentén a Tankerület megküldte az átszervezési
ké pviselő-testületnek

véleményét.

tervet, amelyet 2o2O. március 27_ig A

véleményeznie szü kséges.
Javasolta az előterjesztésben megfogalmazott határozatijavaslat elfogadását.

Vaczó Zoltán: Tekintettel arra, hogy két település két intézményérőlvan szó, javasolta, hogy két
határozatban döntsenek a kérdésben.

Dr. Sajtos Sándor: Szavazásra kérte fel a Képviselő-testületet. Kérte, aki támogatja a javaslat
elfogadását, kézfeltartással jelezze

!

A KépviselŐ,testütet egyhangúlag, 8 igen szavazi,attal (Dr, Sajtos Sóndor, Csörgő Mihóly, GaólSőndorné,

Karócsony Ádóm, Kubanek lstvón, Nagyhózu Miktós, Dr. Pótvölgyi Tomős, Schottner Jónosné, Vaczó
Zoltán), 7 ellenszavazat (Dr. Sajtos Sóndor) mellett, tartózkodós nélkül az alóbbi hatórozatot hozta.
Ta

hitótfalu Község Ön kormá nyzat Képvisető-testü letének
56l2o2o. (03.12.)
HATÁROZATA

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Váci Tankerületi Központ által javasolt
átszervezésével kapcsolatosan a Visegrádi Áprily Lajos Általános lskola és Alapfokú Művészeti lskola
KisorosziTagintézménye, valamint a Tahitótfalui Pollack Mihály Áhalános lskola és Alapfokú Művészeti
lskola szigetmonostori Telephelye vonatkozásában külön határozatban dönt.
A KépviselŐ-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő:

Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Dr. Sajtos Sándor: Szavazásra kérte fel a Képviselő-testületet. Kérte, aki támogatja, hogy a Visegrádi

ÁPrilY tajos Általános lskola és Alapfokú Művészeti lskola Kisoroszi Tagintézménye a Tahitótfalui
Pollack Mihály Általános lskola és Alapfokú Művészeti lskola Kisoroszi Tagintézményévéváljon,
valamint, hogy a Visegrádi Áprily Lajos Áhalános lskola és Alapfokú Művészeti lskola Kisoroszi
Tagintézményénekalapfokú művészetoktatási feladatinak ellátását a Tahitótfalui pollack Mihály
Általános lskola és Alapfokú Művészeti lskola vegye át kézfeltartássaljelezze.
A KépviselŐ-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sóndor, Csörgő Mihály, GaótSóndorné,

Kardcsony Ádúm, Kubanek lstvón, Nagyhőzu Miklós, Dr. pólvölgyi Tamós, Schottner Jónosné, Vaczó
Zoltón), 7 ellenszavazat (Vaczó Zoltón) mellett, tartózkodós nélkül az atőbbi határozatot hozta.
Ta

hitótfa l u Község Ön kormá nyzat Képvisető-testü tetének
57|2o2o. (03.12.)

HATÁROZATA

1)

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tahitótfalu Község önkormányzat
KéPviselŐ-testÜlete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC, törvény 83. §. (a) bekezdés h)
pontja alapján a Tahitótfalui pollack Mihály Általános lskola és Alapfokú Művészeti lskola váci

TankerÜleti KÖzpont, mint fenntartó általjavasolt átszervezésével egyetért az alábbiak szerint:

-

a Visegrádi

a

Áprily Lajos Általános lskola és Alapfokú Művészeti lskola KisorosziTagintézménye

Tahitótfalui Pollack Mihály Általános lskola és Alapfokú Művészeti lskola Kisoroszi

Tagintézményévé
vá lik.

-

visegrádi Áprily Lajos Általános lskola

és Alapfokú Művészeti lskola

Tagintézményének alapfokú művészetoktatási feladatinak ellátását
Mihály Általános lskola és Alapfokú Művészeti lskola veszi át.

2)

a

kisoroszi
Tahitótfalui pollack

A KéPviselŐ-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő:
Felelős:

2020. március 31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: Kérte, aki egyetért azzal, hogy a Szigetmonostori Áhalános lskola alapfokú
művészetoktatási feladatainak ellátását a Tahitótfalui pollack Mihály Általános lskola és Alapfokú
Művészeti lskola vegye át, kézfeltartással jelezze.

A KépviselŐ-testÜlet egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sóndor, Csörgő Mihóly, GaólSóndorné,
Karócsony Ádóm, Kubanek lstván, Nagyhózu Miklós, Dr, Pótvölgyi Tamós, Schottner Jónosné, Vaczó
zoltán), ellenszavazat és tartózkodós nétküt az alóbbi hatőrozotot hozta.
Ta

1)

h

itótfalu Község Önkormá nyzat Képvisető-testü tetének
58|2o2o. (03.12.)
HATÁROZATA

Tahitótfalu KÖzség Önkormányzatának Képviselő-testülete Tahitótfalu Község önkormányzat
KéPviselŐ-testÜlete a nemzeti köznevelésről szóló 2017, évi CXC. törvény 83.
§. (a) bekezdés h)
Pontja alapján a Tahitótfalui Pollack Mihály Általános lskola és Alapfokú Művészeti lskola Váci
TankerÜleti KÖzPont, mint fenntartó általjavasolt átszervezésével egyetért az alábbiak szerint:

a Szigetmonostori Általános lskola alapfokú művészetoktatási feladatainak ellátását

Tahitótfalui Pollack Mihály Általános lskola és Alapfokú Művészeti lskola veszi át
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a

A KépviselŐ-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására,

Határidő: 2020. március 31.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester
10.npr. Önkormánvzatitanácsnokokmegvátasztása
Dr. Sajtos Sándor: Javasolta, hogy Dr. Pálvölgyi Tamás képviselőt önkormányzati tanácsnokká
válasszák, az Önkormányzat közbeszerzési eljárásaiban való közreműködés vonatkozásában. A témával

kapcsolatban kérdés,hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte fel
támogatja Dr. Pálvölgyi Tamás megbízását kézfeltartással jelezze!

a Képviselő-testületet. Kérte, aki

A KépviselŐ-testület egyhangúlag,8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihóly, Gaól Sóndorné,
Karőcsony Ádóm, Kubanek lstvdn, Nagyhózu Miklós, Schottner Jónosné, Vaczó Zottón), ellenszavazat
és tartózkodós nélkül az alábbi hatórozatot hozta. (Dr. PólvötgyiTamós

nem szavazott)

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testütetének
59l2020. (03.12.}
HATAROZATA

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. pálvölgyi Tamás képviselőt
Önkormányzati tanácsnokká választja, az Önkormányzat közbeszerzési eljárásaiban való
közremúködéssel, tanácsnoki feladatkörben.

Határidő:

Felelős:

azonnal
jegyző

Dr. Sajtos Sándor: Javasolta, hogy Karácsony Ádám képviselőt önkormányzati

az Önkormányzat és a Pest Megyei Közgyűlés közötti

tanácsnokká válasszák,

együttműködésre vonatkozó tanácsnoki

feladatkÖrben. A témával kapcsolatban kérdés,hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte fel a Képviselőtestületet. Kérte, aki támogatja Karácsony Áaam megbízását kézfeltartássaljelezze!
A KépviselŐ-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sóndor, Csörgő Mihály, Gaól Sóndorné,
Kubanek lstvón, Nagyhózu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jónosné, Vaczó Zoltón), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi hatórozatot hozta. (Karócsony Áddm nem szavazott)

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képvisető-testületének
6012o2o. (03.12.)

HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Karácsony Áaam képviselőt önkormányzati

tanácsnokká választja, az Önkormányzat és a Pest Megyei Közgyűlés közötti
vonatkozó tanácsnoki feladatkörben.

Határidő:

Felelős:
11. npr.

együttműködésre

azonnal
jegyző
Egvebek

közterüIetek viráeosítása

GaálSándorné: lsmertette a beérkezett ajánlatokat. Gyalogfenyő Kft. bruttó t.244,600,- Ft/hó. Seres
Lilla egYénivállalkozó 850.0OO, Ft/hó (ÁFA mentes). A harmadik árajánlat számára értékelhetetlen volt,
mivel teljesen más paraméterekkel készült, nem volt a növényzet, a virágosítás árban meghatározva
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az ajánlatban, nem derült ki, hogy bruttó vagy nettó összegről van szó. Amennyiben bruttó összeget

számol akkor 1.028.700, - Ft/hó összegű ajánlatról van szó. A Kerekerdő Kertépítő Kft. időközben
visszavonta az ajánlatát. Javasolta a legkedvezőbb ajánlatot tevő Seres Lilla egyéni vállalkozó
megbízását. Erre a feladatra mindenképpen külső vállalkozó igénybevétele szükséges, mert a hivatal
fizikai állományának erre nincs kapacitása.

Dr. Sajtos Sándor: A témával kapcsolatban kérdés,hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte fel
KépviselŐ-testületet. Kérte, aki támogatja

a

a javaslat elfogadását, kézfeltartássaljelezze!

A KépviselŐ-testület egyhangúlag,9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sóndor, Csörgő Mihóly, Gaól Sóndorné,
Karácsony Ádóm, Kubanek lstvón, Nagyhózu Miktós, Dr. Pólvötgyi Tamós, Schottner Jónosné, Vaczó

zoltón), ellenszavazat és tartózkodós nélkül az alóbbi határozatot hozta.
Ta

hitótfal u Község Ön kormá nyzat Képviselő-testü letének
6tl2o2o. (03.12.)

HATÁROZATA

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2o2o. április 1 2020.
október 31-ig terjedő időszakban, a közkertek gondozásával - a határozat mellékletétképező
árajánlatban szereplő tartalommal -megbízza Seres Lilla egyéni vállalkozót (2022 Tahttótfalu,
Bercsényi Út 4. Asz: 65975806133) nettó 850.0OO Ftlhó vállalkozási díj ellenében.
A KéPviselŐ-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtás ára, a szerződés aláírására.

Határidő:

Felelős:

2020. április 1.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Vaczó Zoltán: Javasolta, hogy gondolkodjon el a képviselő-testület egy sorszámkiadó megvásárlásán
az orvosi rendelőben. Már több alkalommal kérte a Doktornő, és most a járványhelyzet véleménye
szerint ezt indokolja is.
Dr. sajtos sándor: Javasolta, hogy a rendkívüli ülésen tárgyalják ezt a kérdést.

NagYházu Miklós: A Viola utcában lakók ismét jelezték, hogy eső után az utca járhatatlan. Sajnos az
eddig alkalmazott Útjavítás -a gödrök feltöltése- egyáltalán nem oldja meg a problémát, más megoldást

kelltalálni.

Dr. Sajtos Sándor: Felkérte Nagyházu Miklós képviselőt, hogy készítse elő a beruházást. Kérte a
képviselŐ-testületet, hogy a járványhelyzetre való tekintettel az önkormányzati intézmények
többletfeladatainak ellátása érdekébentett intézkedésekfedezetére 25o.ooo, - Ft keretet biztosítson.
A KépviselŐ-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr, Sajtos Sdndor, Csörgő Mihóty, Gaál Sóndorné,

Karócsony Ádóm, Kubanek lstván, Nagyhózu Miktós, Dr. Pólvölgyi Tamós, Schottner Jőnosné, Vaczó
zoltón), ellenszavazat és tartózkodás nélküt az atóbbi hatdrozatot hozta.
TahitótfaIu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6212020. (03.12.)
HATÁROZATA

1)

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati
intézmények többletfeladatainak - mint a pl. fertőtlenítések elvégzése, szükség szerinti
védőeszközök beszerzése, tájékoztató anya8ok kihelyezése - az esetle8es karantén alá vett

22

személyek napi szintű ellátásának, illetve

a rászorultak szükség szerinti támogatásának

(pl.

egYedülálló 65 év felettiszemélyek ellátásnak támogatása)végrehajtása érdekébena koronavírus

fertőzés megelőzése érdekébentett intézkedések fedezetére 25o.ooo,- Ft költségvetési keret
biztosítását irányozta elő.

2)

A képviselŐ-testület fenti összeget az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló tlzozo.
(l1.14.) rendeletének K312 (üzemeltetési anyagok) sora terhére biztosítja.

3) A

képviselŐ-testület a 2O2O. évben azonosított új koronavírus fertőzés megelőzésével
kÖvetkezményeinek kezelésévelkapcsolatban készítettintézkedésitervet elfogadja.

4|

Felhatalmazza a polgármestert a fent megfogalmazott intézkedésekbetartására és betartatására.

Határidő:

Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

TÖbb hozzószólós

napirend nem lévénDr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte

a Képviselő-testület

munkójót és az ülést 20:30 órakor bezárta,

é*u,\
Eőryné D
polgármester
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