Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szám:
18/2019.
Határozatok száma: 192/2019. (11.26.) – 207/2019. (11.26.)
Rendeletek száma: 12/2019. (XI.27.)

JEGYZŐKÖNYV
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. november 26-án 18:00 órakor megtartott nyílt üléséről

Tárgyalt napirendi pontok:
1. Tahitótfalu Község Önkormányzata a helyi adók megállapításáról szóló 22/2015. (XI.27.)
rendeletének felülvizsgálata, módosítása
Előterjesztő. Dr. Sajtos Sándor polgármester
2. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
3. A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodás
módosításának jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
4. Bizottságok tájékoztatója
Előterjesztő: Bizottsági elnökök
5. Tulajdoni ügyek
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor
6. Tahitótfalu Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
7. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2019/2020 évi pályázatainak elbírálása
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
8. Egyebek
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 26-án, 18:00
órakor a Polgármester Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Képviselők:

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

Távol maradt képviselő:

-

Tanácskozási joggal:

Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző

Meghívottak:

Balláné Karnevál Magdolna adóügyi behajtó
Takácsné Visegrádi Erzsébet adóügyi előadó
Seres Adrienn pénzügyi vezető
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Dr. Sajtos Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 fővel jelen
van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet, javasolta annak elfogadását és
kérdezte a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
192/2019. (11.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet elfogadta.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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1. npr. Tahitótfalu Község Önkormányzata a helyi adók megállapításáról szóló 22/2015. (XI.27.)
rendeletének felülvizsgálata, módosítása
Dr. Sajtos Sándor: az elmúlt időszakban több alkalommal egyeztettek a képviselőkkel az adórendelet
módosítására vonatkozóan. Sok adatot gyűjtöttek be a kollégák, ezúton szeretné megköszönni a
munkát. A Gazdasági Bizottság legutóbbi ülésén tárgyalta ezt a napirendet, kérte Gaál Sándorné
bizottsági elnököt a tájékoztatásra.
Gaál Sándorné: Az adórendelet felülvizsgálata minden évben nagy feladata a képviselő-testületnek.
Sok szempontot vizsgált meg a bizottság. Az elmúlt ciklusban 2×20 forintot emelt az építményadó
összegén a képviselő-testület. Több javaslat hangzott el, 20,- Ft, 50,- Ft, illetve 100,- Ft-os emelésre is
volt javaslat. A Bizottság egyhangúlag 50,- Ft adómérték emelést javasolt a képviselő-testületnek a
2020. évben. Üdülőadó tekintetében, nem javasol a bizottság változást (735,- Ft/m2/év), a
kereskedelmi ingatlanoknál szintén nem javasolt módosítást (525,- Ft/m2/év), az iparűzési adóra
vonatkozóan kérdéses, hogy az adóerőképességet mennyiben módosítaná az emelés, ezért jelenleg
nem módosítanák ennek az adónemnek sem az összegét. A hivatal részéről elhangzott a telekadó
bevezetésének javaslata, ilyen adónem korábban nem volt a településen. A bizottság az ülésen
elhangzottak, illetve az előterjesztések alapján a 2020. adóévre nem támogatta a telekadó
bevezetését. Nagyon sok adatot szolgáltatott a hivatal, így például a környező településeken kivetett
adónemekről, valamint adómértékekről is kaptak kimutatást. Hiányolta azonban a megküldött tételek
közül a kivetett adó és a kezelt hátralék összegét, ami véleménye szerint fontos adat lett volna. Ami
számára az adótükörből kiderült Pócsmegyer és Szigetmonostor tekintetében, hogy ott kommunális
adót vetnek ki a lakóingatlanok tulajdonosaira, ami kisebb, mint a mi településünkön, egy átlagos
ingatlan építményadója. Ott is inkább az üdülőtulajdonosok fizetnek több adót, ahogy Tahitótfaluban
is. Tényleg sok szempontot megvizsgáltak, ennek függvényében döntöttek. Mivel a telekadóval
kapcsolatosan újabb információk birtokába jutottak, így szünetet szeretne kérni, hogy ennek tükrében
újra átgondolhassák a döntésüket.
Dr. Sajtos Sándor: Aki támogatja, a Gazdasági Bizottság elnökének javaslatát kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
193/2019. (11.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
támogatja Gaál Sándorné képviselő, Gazdasági Bizottsági elnök javaslatát és
tanácskozási szünetet rendel a helyi adók megállapításáról szóló 22/2015. (XI.27.)
rendelet felülvizsgálata, módosítása napirend tárgyalását megelőzően.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Ezt követően a képviselő-testület 18:20 órától 19:10 óráig tanácskozási szünetet tartott.
Dr. Sajtos Sándor: A Gazdasági Bizottság 250,- Ft/m2 összegben határozta meg az építményadó
mértékét. Szavazásra kérte fel a Képviselő-testületet. Kérte, aki támogatja a javaslat elfogadását,
kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
194/2019. (11.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gazdasági
Bizottság javaslatát arra vonatkozóan, hogy a helyi adók megállapításáról és
bevezetéséről szóló 22/2015. (XI.27.) önkormányzati rendeletben az építményadó
mértékét 250,- Ft/m²/év mértékben határozza meg.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a határozat végrehajtására, a rendelet
módosítására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző

Dr. Sajtos Sándor: Kiegészítésként javasolta a telekadó bevezetését, melynek mértékét 20,- Ft/m2
összegben javasolta megállapítani a 354 Ft/m2 helyett, ami a maximálisan kivethető telekadó mérték.
A témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte fel a Képviselőtestületet. Kérte, aki támogatja a javaslat elfogadását, kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2019. (IX.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HELYI ADÓK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS BEVEZETÉSÉRŐL SZÓLÓ

22/2015. (XI.27.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Dr. Pálvölgyi Tamás: Tekintettel arra, hogy sok olyan témában dönt a testület, amely közvetlenül
kapcsolódik a költségvetéshez javasolta, hogy havonta, esetleg kéthavonta kapjanak egy olyan
kimutatást, amelyben látható milyen kiadások történtek az adott időszakban. Elmondta, hogy sok
kétség van benne, nem tudja mit bír el a költségvetés és mit nem. Nem tisztázott számára, ha nem
szavazzák meg az új adónem bevezetését és az építményadó emelését, akkor az milyen
következményekkel járt volna. Véleménye szerint nem áll rendelkezésére most olyan kiadás-bevételi
információ összegezve, ami alapján nyugodt lélekkel dönthetett volna.
Dr. Sajtos Sándor: Elmondta, hogy 2006 óta 320 %-kal növekedett a minimálbér, illetve a bérminimum.
Ez 14 M Ft többletkiadást jelent a költségvetésben. A következő évben az Állami Számvevőszék
ellenőrzést tart majd a hivatalban melynek célja, hogy képet kapjanak a település üzemeltetéséről,
hogy egy-egy település milyen módon, milyen szinten alkalmazza a törvények által biztosított
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lehetőségeket. Ráadásul sok ágazati törvény ró még terhet az 5000 fő feletti önkormányzatokra, ilyen
például a községi könyvtár és művelődési ház üzemeltetése. Sajnálatos módon olyan lélekszámmal
rendelkezünk, amely pályázati és finanszírozási szempontból a legkedvezőtlenebb. Az orvosi ügyelet
működtetése is plusz kiadást igényelt annak érdekében, hogy az önkormányzat a kötelező feladatát el
tudja látni.
Gaál Sándorné: A bérminimummal kapcsolatosan érdeklődne. A Pénzügyi Osztálytól a bérminimum
emeléssel kapcsolatosan kapott tájékoztatás alapján ez a rendelkezés 18.800 Ft/fő plusz kiadást jelent
a költségvetésben. Az lenne a kérdése, hogy azok a bérek, ahol nem minimálbér van megállapítva,
hanem az alapbér jóval nagyobb (akár 200-300.000 Ft) ott miért jelentkezik a különbözet?
Seres Adrienn: Ez azért van így, mert a dolgozók bére nem egy összegben szerepel a bérszámfejtési
rendszerben. Van egy alapilletmény, amit törvény szabályoz és erre terhelődnek pótlékok.
Amennyiben az alapilletmény (ami általában a garantált bérminimum, vagy a minimálbér) növekedik
akkor az automatikusan emelni fogja az egész bért. Ezért érint ez jórészt mindenkit.
Gaál Sándorné: Tehát egy magasabb bérrel rendelkező dolgozó bére is emelkedni fog.
Seres Adrienn: Igen.
Csörgő Mihály: Többször elhangzott, hogy a bevezetendő adó hány százaléka a megállapítható
adómértéknek. Az elmúlt években a képviselő-testület megoldotta adóemelés nélkül a megnövekedett
terheket, azonban most már nem tudja az önkormányzat a plusz kiadásokat, mint pl. a minimálbér
emelés finanszírozni. Az önkormányzat dolgozói nagyon sok olyan feladatot látnak el, ami az
ingatlantulajdonosok kötelezettsége lenne. Pl. ingatlanok előtti terület takarítása. Nehezen meghozott
döntés volt, sajnálatosan ilyen világot élünk.
2. npr. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Dr. Sajtos Sándor: Elmondta, hogy a Kormány 2020. évben Pest megyében 15 iskola építését, bővítését
tervezi, melyből az egyik Tahitótfaluban lesz. Állami beruházásként valósul majd meg a 8 tantermes,
alsó tagozatos iskola. Tegnap reggel a piac építése is megkezdődött, így az adventi vásár már
lebonyolítható lesz a megújuló területen. Tájékoztatást adott a Noszvajon megtartott, a
Belügyminisztérium által szervezett „Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése II.” című
konferenciáról, melyen részt vett Nagyházu Miklós elnök úrral. Beszámolt a Családsegítő Szolgálat,
valamint a Helyi Védelmi Bizottság üléséről, és tájékoztatta a képviselő-testületet az Állami
Számvevőszék által tervezett 2020. évi vizsgálatról.
3. npr. A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási
megállapodás módosításnak jóváhagyása
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa az önkormányzati választásokat követően, 2019. november 6-án tartott ülésén az
alábbi döntéseket hozta.
Az ülésen megválasztották a Társulás elnökét Fülöp Zsolt szentendrei polgármester és alelnökét, Dr.
Göbl Mihály budakalászi polgármester személyében. Jóváhagyták a Társulás módosított társulási
megállapodását, a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény módosított Alapító Okiratát, a
Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ módosított Szervezeti és Működési
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Szabályzatát, valamint Szakmai Programját. Elfogadták a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Intézmény telephelyének módosítását, valamint a Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.
(II.18.) sz. társulási tanács határozat módosítását.
A megállapodás az önkormányzati választások eredményeként (polgármesterek személye)
bekövetkezett változásokból eredően módosult, illetve a társulásban lévő települések lakosságszáma
került frissítésre.
A változások a megállapodásban vastagított betűvel kerültek kiemelésre. A módosítások átvezetéséhez
a társuláshoz tartozó tagönkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyása is szükséges. Ismertette
a határozati javaslatot.
Dr. Sajtos Sándor: A témával kapcsolatban kérdés, illetve 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 Mihály, Gaál Sándorné,
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
195/2019. (11.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 10/2019. (XI.06.) számú határozata alapján, jóváhagyja a módosított
Társulási Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására, a módosított Társulási
Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester
4. npr. Bizottságok tájékoztatása
Gazdasági Bizottság
Gaál Sándorné: A Bizottság tárgyalt a képviselői tiszteletdíjak összegéről, azonban nem javasoltak
emelést, hiszen az adóemelést követően a tiszteletdíjak emelése nem lenne elegáns.
Szociális Bizottság
Schottner Jánosné: November 19-én ülésezett a Bizottság. Sok kérelmet bíráltak el, elutasításra egy
kérelem sem került, mindenkin igyekeztek segíteni. Készülnek az Idősek Napjára. A meghívókat már
megküldték az érintetteknek. November 21-én részt vettek az élelmiszergyűjtésben, jövő héten hétfőn
rakják össze a csomagokat a családok részére. Kérik az önkormányzat segítségét a csomagok
kiszállítására vonatkozóan. A Bursa Hungarica pályázatra beérkezett kérelmeket is tárgyalták,
javaslatot tesz majd a témában.
Kulturális Bizottság
Vaczó Zoltán: Ülést a bizottság még nem, de bizottsági találkozót tartottak, ahol megbeszélték, hogy
szerdánként üléseznek majd a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsággal egyeztetve. Akik
jelen voltak elmondták a terveiket megkezdték az éves eseménynaptár tervezését, támogatták a
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Danubia Televízió kérelmét. Az Adventi programsorozat szervezőinek megköszönte a munkáját, és
elmondta, hogy terveik között szerepel még egy decemberi bizottsági ülés lebonyolítása.
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Nagyházu Miklós: Még nem ülésezett a Bizottság mert szeretné, ha az alakuló ülésen mindenki részt
tudna venni és az egyik tagot most műtötték. Terveik szerint szerdánként üléseznének, mivel ezen a
napon van Körmendi Judit főépítész asszony fogadóórája, így a hivatalban tartózkodik.
Dr. Sajtos Sándor: Javasolta a napirendek sorrendjének módosítását. A témával kapcsolatban kérdés,
illetve 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 Mihály, Gaál Sándorné,
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
196/2019. (11.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Sajtos Sándor
polgármester javaslatára napirendet az alábbiak szerint módosítja:
5. Tahitótfalu Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadása
Előterjesztő: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
6. Tulajdoni ügyek
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:
5. npr.

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Tahitótfalu Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: ismertette az előterjesztést. Magyarország helyi önkormányzatairól
(továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 119. § (4) bekezdése alapján a jegyző köteles
gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett
módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardek figyelembevételével.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)
Korm.rendelet (továbbiakban: Bkr.) alapján a belső ellenőrzési feladat ellátása továbbra is kötelező. A
15.§ szerint a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről a költségvetési szerv vezetője
(jegyző) köteles gondoskodni, közös hivatalt alkotó önkormányzatok képviselő-testületeinek döntése
alapján a belső ellenőrzést a közös hivatal jegyzője alakítja ki, emellett köteles a belső ellenőrzés
működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.
A Bkr. 32. § (4) bekezdése értelmében a 2020. évi éves belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testületnek
2019. december 31-ig kell jóváhagynia. A 2020. évi éves belső ellenőrzési terv a korábbi években
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elvégzett ellenőrzések megállapításain, a Polgármester és a Jegyző tapasztalatain, valamint a 2020.
évre vonatkozó kockázatelemzés eredményén alapul.
A tervezett feladatok:
-

Az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályozásának vizsgálata
A polgármester saját hatáskörű előirányzat gazdálkodásának vizsgálata
Leltározás vizsgálata
Munkamegosztási megállapodás vizsgálata

Mindezek figyelembevételével javasolta, hogy a Képviselő-testület fogadja el az előterjesztés
mellékletét képező 2020. évi helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet.
Dr. Sajtos Sándor: A témával kapcsolatban kérdés, illetve 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 Mihály, Gaál Sándorné,
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
197/2019. (11.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és a
határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyta a helyi önkormányzatra
vonatkozó 2020. évi éves belső ellenőrzési tervet.
Felelős:
Határidő:

Dr. Sajtos Sándor polgármester, Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
folyamatos

Ezt követően a képviselő-testület 19:51 órától, 20:14 óráig szünetet tartott.
6. npr.

Tulajdoni ügyek
Bolla Krisztina kérelme

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a kérelmet. Bolla Krisztina a Bartók Béla úr és Nyárfa utca sarkán
lakóépület elhelyezését tervezi. A tervezett épület a helyi építési szabályoknak megfelel.
A telek saroktelek, és elég szerencsétlen elhelyezésű, így a tervezett épület eléggé szűkösen
helyezkedik el a telken. Az építtető betartva a törvényi előírásokat, a Bartók Béla út felé a tervezett
szabályossági széleséget lejegyezteti a Földhivatalnál útként, de szeretné, ha a kerítését a mostani
telekhatáron tarthatná, ameddig az út szélesítésére nem kerül sor. A tulajdonos nyilatkozik, hogy az
esetleges kerítés áthelyezésének minden költségét vállalja, és semmilyen építményt nem kíván az
adott sávban elhelyezni. Javasolta a határozati javaslat elfogadását. A témával kapcsolatban kérdés,
illetve 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 Mihály, Gaál Sándorné,
Karácsony Ádám, 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
198/2019. (11.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Bolla Krisztina
(1139 Budapest, Csongor u. 7/b) kérelmét, és kérelmező tulajdonában lévő 454 hrsz- ú
ingatlan vonatkozásában engedélyezi a jelenlegi telekhatáron való kerítés elhelyezését az
alábbi feltételekkel:
-

A szabályozási terven szereplő területrészt közforgalom elől elzárt útként kell
lejegyezni, mely továbbra is a tulajdonában marad.
- A lejegyzett útszakaszra semmilyen építmény, közműcsatlakozás nem helyezhető el.
- Amennyiben az út szélesítésére sor kerül, a tulajdonosnak a kerítés áthelyezésével
az önkormányzat felé követelése nem keletkezhet.
- Ezt a megállapodást az önkormányzat ügyvédjével mindkét fél aláírásával rögzíteni
szükséges.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására, a
szükséges jognyilatkozatok aláírására.
Határidő: 2020. február 28.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester
5202/107 hrsz-ú ingatlan víziközmű szolgáltatással történő ellátása
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. Fenti ingatlan tulajdonosa kérelemmel fordult az
Önkormányzathoz melyben leírta, hogy a tulajdonában lévő 5202/107 hrsz-ú ingatlanon családi házat
kíván építeni, de az ingatlan nem rendelkezik közműkapcsolattal. Kérelmében leírta, hogy Tahitótfalu
Önkormányzatától várja az ingatlan közműellátását (tervezés és kivitelezés) és kéri, hogy a Képviselőtestület a kérelmét „nyílt ülésen tárgyalja”. A Képviselő-testület 73/2019 (05.16.) határozatában
rendelkezett, hogy tervezői árajánlatot kér be a vízjogi engedély beszerzésére és a kiviteli tervek
elkészítésére. A tervezői árajánlat alapján az 5202/107 hrsz-ú ingatlan víziközmű-szolgáltatással
történő ellátásának tervezési és szakági igazgatási díjai várható összege: bruttó 644.600, - Ft. A vízjogi
engedélyes terv elfogadása után lehet kivitelezői árajánlatot bekérni. Az eddigi tapasztalatok alapján
fenti ingatlan víziközmű-szolgáltatással történő ellátásának teljes költsége (tervezés, kivitelezés,
műszaki ellenőr stb.) el fogja érni/meghaladja a 2 MFt-ot. Ennek a beruházásnak lakossági érintettsége
minimális, jelenleg 1, maximum 2 család lenne a haszonélvezője.
Ennek a beruházásnak a költségei Tahitótfalu költségvetésében nem voltak előirányozva, a
költségvetés pénzügyi forrást közműfejlesztésre jelenleg nem tud biztosítani. Azonban abban az
esetben, ha az Önkormányzat a későbbiekben erre forrást biztosít, a 1997. évi LXXVIII. törvény az
épített környezet alakításáról és védelméről 28§ (2) bekezdés alapján: „Ha a kiszolgáló utat, illetőleg
közművet a települési önkormányzat megvalósította, annak költségét részben vagy egészben az
érintett ingatlanok tulajdonosaira átháríthatja. A hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról a
települési önkormányzat képviselő-testülete hatósági határozatban dönt…”
Fentiek figyelembevételével javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. A
témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte fel a Képviselő-testületet.
Kérte, aki támogatja a javaslat elfogadását, kézfeltartással jelezze!
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
199/2019. (11.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Stefanich Károly (2022
Tahitótfalu, Kernstock K. u. 7.) kezdeményezésére az 5202/107 hrsz-ú ingatlan
víziközmű-szolgáltatása fejlesztéséhez forráshiány miatt pénzügyi hozzájárulást
nem tud biztosítani, viszont elvi tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulását a
fejlesztéshez megadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Önkormányzati ingatlan bérlete
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette Patainé Balogh Zsuzsanna beadványát (önkormányzati ingatlan
bérletének meghosszabbítása) és javasolta annak támogatását.
Nagyházu Miklós: Szinte teljesen berendezett lakást kapnak a szerződés megszűnését követően, ami
nagyban megkönnyíti az ingatlan későbbi hasznosítását.
Dr. Sajtos Sándor: A témával kapcsolatban több kérdés, illetve 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 Mihály, Gaál Sándorné,
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
200/2019. (11.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
38/2019. (II. 28.) számú határozat alapján, Patainé Balogh Zsuzsanna, 2021
Tahitótfalu, Hősök tere 6. szám alatti lakossal, a 2019. március 11-én határozott
időre megkötött bérleti szerződést változatlan formában és feltételekkel 2020.
június 30-ig meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására, a
módosított szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. június 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Danubia Televízió beadványa
Dr. Sajtos Sándor: A Danubia Televízió és a Pilis Dunakanyari Hírmondó kiadója is beadta a 2020. évre
vonatkozó támogatási kérelmét. Mivel a költségvetés sarokszámai még nem állnak rendelkezésre
javasolta, hogy a költségvetés tárgyalásakor térjenek vissza a támogatási kérelemre.
Vaczó Zoltán: Szeretné, ha elvi állásfoglalást adna a képviselő-testület.
Dr. Sajtos Sándor: Elvi döntést tud hozni a képviselő-testület, de pénzügyi döntést nem. A témával
kapcsolatban több kérdés, illetve 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 Mihály, Gaál Sándorné,
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
201/2019. (11.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Danubia Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 2022 Tahitótfalu,
Mátyás király út 3.), valamint a Szólabda Stúdiót, a Pilis Dunakanyar Hírmondó
kiadójának (Székhely: 1053 Budapest, Kecskeméti u. 5.) kérelmét elvben támogatja.
A képviselő-testület a támogatás összegéről, a 2020. évi költségvetés tárgyalásakor
dönt a pontos költségvetési tételek ismeretében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2020. március 31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

A Tahitótfalu 2802/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megosztása
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. Tahitótfalu Község Önkormányzata 153/2019. (08.29.)
számú képviselő-testületi határozatával döntött arról, hogy az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei
ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében (2019)” címen kiírt,
PM_Bölcsődefejlesztés_2019 kódjelű pályázatra támogatási kérelmet nyújt be.
A fejlesztés tervezett helyszíne az önkormányzat tulajdonában lévő, Tahitótfalu, belterület, hrsz.
2802/2 ingatlan. Tekintettel arra, hogy fenti ingatlanon 2016. évben az OTP Bank Nyrt. által jelzálogjog
került bejegyzésre (önkormányzati hitel), és mivel közfeladatot ellátó ingatlanon nem lehet jelzálog
bejegyeztetve, egyeztetést kezdeményezett a Bank képviselőivel annak érdekében, hogy az ingatlan
megosztását követően a jelzálogjog egy újonnan kialakításra kerülő ingatlanra kerüljön átjegyzésre.
Az OTP Bank Nyrt. Által megküldött levelében, a tervezett telekalakításhoz előzetes jóváhagyását adta,
amennyiben a telekalakítással létrejövő 2802/3 hrsz-ú ingatlan alapterülete az 5335 m2-t eléri, vagy
meghaladja, és a telekalakítással létrejövő 2802/4 hrsz-ú ingatlant kizárólag a bölcsődei pályázat
céljából kerül ki a fedezeti körből. A témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt.
Szavazásra kérte fel a Képviselő-testületet. Kérte, aki támogatja a javaslat elfogadását, kézfeltartással
jelezze!
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
202/2019. (11.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Tahitótfalu, belterületi tulajdoni lapon 2802/2 hrsz. alatt felvett, 1.7596 ha
nagyságú, kivett, beépítetlen terület vonatkozásában kezdeményezi a határozat
mellékletét képező felmérési vázrajz alapján fenti ingatlan megosztását.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására, a
telekalakítási eljárás megindítására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Wood Fun Kft. beadványa
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. A volt Kék Duna TSZ területen lévő két telek a Rózsa
utcával határos, de eddig a TSZ udvar belső útja felől történt a megközelítésük. A TSZ eredetileg 1500
m2-es telkekre akarta felosztani a területet, ezért módosult 2004-ben a rendezési tervben a minimális
telekméret és került rá a tervre egy magánút kiszabályozása.
Az új tulajdonosoknak nem áll szándékában a 0169/103 hrsz-ú terület megosztása, viszont a területet
rendezni szeretnék, és egyúttal a területet körbe szeretnék keríteni. A körbekerítés miatt a két magán
tulajdonú telek 0169/105 és 0169/106 hrsz. közúti kapcsolata megszűnik, csak a Rózsa utca felől
közelíthetők meg.
Vass Norbert a 0169/105 hrsz. tulajdonosa azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy
engedélyezze a Rózsa utca felől a telkére a bejárást, valamint felmentést kért a súlykorlátozás alól.
Javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Kubanek István: Véleménye szerint ez egy igen szűk utca. Vannak aggályai a kéréssel kapcsolatosan.
Dr. Sajtos Sándor: Az új tulajdonos szándéka az önkormányzatéval megegyező volt, e szerint nyújtotta
be a Földhivatalhoz a telekalakítási kérelmet, azonban azt megfellebbezték, így a beadvány elutasításra
került. Ebből adódik a jelenlegi helyzet.
Csörgő Mihály: Az önkormányzaton kívül álló okok miatt nem teljesült a szándék.
Nagyházu Miklós: Meg kellene nézni, hogy az útmenti fák visszametszése szükséges-e?
Vaczó Zoltán: Hány járműről van szó?
Dr. Sajtos Sándor: Havonta talán egy gépjárműről van szó. A témával kapcsolatban több kérdés, illetve
hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte fel a Képviselő-testületet. Kérte, aki támogatja a javaslat
elfogadását, kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Karácsony Ádám, Kubanek
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), 1 ellenszavazattal
(Gaál Sándorné) tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
203/2019. (11.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Wood Fun Kft. (2022 Tahi, Deák F. u. 17.)
részére engedélyezi, hogy a Kft. tulajdonában lévő 0169/105 hrsz-ú ingatlan a Rózsa utca felől
megközelíthető legyen, azzal a feltétellel, hogy az úthasználat során okozott károkat a kérelem
kedvezményezettje köteles megtéríteni az Önkormányzat részére.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 12,5 tonna megengedett legnagyobb
össztömeget meghaladó tehergépkocsik helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői
hozzájárulás kiadásáról szóló 15/2009. (X.05.) önkormányzati rendelet alapján a Wood Fun Kft. részére
éves behajtási engedélyt adjon ki, a rendelet 1. számú melléklete alapján számítandó útfenntartási
hozzájárulás díjtétel ellenében.
A Képviselő-testület a behajtási engedély kiadását évenként felülvizsgálja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Tahitótfalui Baptista Gyülekezet kérelme
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a kérelmet. A Gyülekezet kérelmet nyújtott be az Ifjúsági tábor bérletére
vonatkozóan szilveszteri rendezvény lebonyolítására. Tekintettel arra, hogy ennek az intézménynek a
képviselő-testület még nem határozta meg a bérleti díját, javasolta a konyha étkezde esetében
alkalmazott bérleti díj megállapítását. A témával kapcsolatban kérdés, illetve 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 Mihály, Gaál Sándorné,
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
204/2019. (11.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Tahitótfalui Baptista Gyülekezet részére az önkormányzati tulajdonban lévő Ifjúsági
tábor főépületét 10.000, - Ft/óra bérleti díj ellenében 2019. december 31-én 20:00
órától, 2020. január 01. 3:00 óráig a Gyülekezet számára biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására, a bérleti
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. december 31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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7. npr. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2019/2020 évi pályázatainak
elbírálása
Dr. Sajtos Sándor: Javasolta a napirend tárgyalását zárt ülésen lebonyolítani. A témával kapcsolatban
kérdés, illetve 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 Mihály, Gaál Sándorné,
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
205/2019. (11.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2019/2020 évi pályázatainak elbírálása okán, a
személyiségi jogok védelme érdekében zárt ülést rendel el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:
8. npr.

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Egyebek

Nagyházu Miklós: A megküldött anyagokban volt egy előterjesztés az adótartozók nyilvánosságra
hozatalával kapcsolatosan.
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Ezt az eljárást már többször alkalmazta a jegyzői pályája alatt, Kisorosziban
is megszavazta a képviselő-testület az adótartozók nevének nyilvánosságra hozatalát. Az a
tapasztalata, hogy mivel kis lakosságszámú településekről van szó és nagyrészt szorosak az ismeretségi
szálak, ezért az emberekben még él az a kötelességtudat, amely motiválja őket abban, hogy a tartozást
kiegyenlítsék. A múlt heti Gazdasági Bizottsági ülést követően fogalmazódott meg benne a gondolat,
hogy Tahitótfaluban is érdemes lenne megpróbálni, hiszen ez is egy formája lehet a bevétel
növelésének. Ismertette a határozati javaslatot és elfogadásra javasolta.
Nagyházu Miklós: A bizottságnak évek óta az volt a hitvallása, hogy egyenlő teherviselést valósítsanak
meg, ezért támogatja a javaslatot.
Csörgő Mihály: Ezt már tárgyalta a képviselő-testület és az akkori testületnek határozott szándéka volt,
ez a döntés.
Dr. Sajtos Sándor: A témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte fel a Képviselőtestületet. Kérte, aki támogatja a javaslat elfogadását, kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Karácsony Ádám, 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
206/2019. (11.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a
helyi adók (építményadó, idegenforgalmi adó, kommunális jellegű adók,
idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó) és a gépjárműadó vonatkozásában jogi
személyek esetében a százezer, magánszemélyek esetében az ötvenezer forintot
elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó
nevét, (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és
az adótartozás összegét a helyben szokásos módon ( az Önkormányzat honlapján,
hirdetőtábláján) tegye közzé.
Határidő:
Felelős:

2019. folyamatos, legelőbb (2019. október 31.- zárás adatai alapján)
2019. november 30.-ig
jegyző

Schottner Jánosné: A településen lakó családok egyre nagyobb számú gépjárművel rendelkeznek,
azonban nem állnak be az ingatlanra, hanem a ház előtt közterületen hagyják az autót. Így áldatlan
állapotok vannak, nem lehet közlekedni bizonyos utcákban, például a Zrínyi utcában.
Csörgő Mihály: Sajnos lesznek olyan utcák, ahova nem fog tudni bemenni a hóeke a közterületen
parkoló autók miatt.
Dr. Sajtos Sándor: Javasolta, hogy a tavalyi szolgáltatóval hosszabbítsák meg a síkosságmentesítési és
hóeltakarítási szerződést.
Csörgő Mihály: Jelenleg úgy szeretnék megvalósítani fenti feladatot, hogy az önkormányzat állománya
takarítja Tótfalu településrészt, a vállalkozó a Tahisi területet. Így is lesz néhány ingatlantulajdonos, aki
nem lesz megelégedve a hóeltakarítással.
Dr. Sajtos Sándor: Kérte a képviselő-testületet hatalmazza fel Csörgő Mihály alpolgármestert és Dr.
Sajtos Sándor polgármestert, hogy a Bencz-Zó Kft.-vel kötendő hóeltakarítási és síkosságmentesítési
szerződés vizsgálja felül és hosszabbítsa meg. A témával kapcsolatban több 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 Mihály, Gaál Sándorné,
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
207/2019. (11.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tahitótfalu belterületi
útjai hótolási és síkosságmentesítési feladatai elvégzésére a Bencz-Zó Építőipari
Kft.-vel kötött szerződés (226/2018. (12.10) sz. Ökt. határozat), felülvizsgálatával
megbízza Dr. Sajtos Sándor polgármestert és Csörgő Mihály alpolgármestert.
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A képviselő-testület a 2019/2020 téli időszak hótolási és síkosságmentesítési
feladatok költségét az önkormányzat 2020. évi költségvetése K337-es sor kerete
terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Bencz-Zó Építőipari Kft.-vel
kötendő megbízási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Csörgő Mihály alpolgármester

Vaczó Zoltán: Elmondta, hogy igen nagy meglepetést okozott számára amikor a Gazdasági Bizottság
ülésén elhangzott, hogy a mai ülésen elfogadott adómérték emelés 1,5 M Ft költséget jelent az
önkormányzatnak. Eddig úgy gondolta a megfelelő megoldás az, ha évente emelnek az adó mértékén,
de már nyilvánvaló számára, hogy ez ráfizetést jelentene. Jegyző asszony jelezte lenne lehetőség
folyószámlahitel igénybevételére, így képezve tartalékot az önkormányzati dolgozók bérének
biztosítására. Egyetért azzal, hogy a bevételeket és a kiadásokat meg kell vizsgálni. Őt leginkább a
rendezvények kiadásai érdeklik szeretné pontosan látni, hogy például az Adventi rendezvény, milyen
költséget jelent az önkormányzat számára. Az elmúlt időszakban többször járt bent a hivatalban
érdeklődni egyes témakörökben, és mindig segítőkészséget tapasztalt a munkatársak részéről, ami
lényeges, hiszen a hivatal és az önkormányzat közötti együttműködés rendkívül fontos.
Gaál Sándorné: Szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy az Adventi rendezvényen megrendezik az
aprósütemények versenyét. Várják a nevezőket.
Ezt követően a képviselő-testület 20:51 órától zárt ülésen folytatta munkáját, majd Dr. Sajtos Sándor a
zárt ülést 21:00 órakor lezárta.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző
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