Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szám:
4/2019.
Határozatok száma:
9/2019. (02. 11.) – 27/2019. (02. 11.)
Rendeletek száma:
1/2019. (II.12.)
JEGYZŐKÖNYV
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 11-én 18 óra 05 perckor megtartott nyílt üléséről
Tárgyalt napirendi pontok:
1. Tahitótfalu Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke
2. Tahitótfalui Óvodák és Konyha alapító okirat módosítása
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
3. Tahitótfalui Óvodák és Konyha nyári zárásának, a 2019/2020 óvodai nevelési évre történő
beiratkozás időpontjának, valamint felvételi körzethatárának meghatározása
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
4. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
5. A DÖT, SZÖT társulási megállapodás módosítása, 2018. évi zárszámadásának és 2019. évi
költségvetésének jóváhagyása
Előterjesztő:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
6. Gyermekjóléti és családvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
7. Bizottságok tájékoztatója
Előterjesztő: Bizottsági elnökök
8. Tulajdoni ügyek
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
9. A polgármester szabadságolásának ütemezése
Előterjesztő: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
10. Egyebek
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 11-én, 18:00 órakor
a Polgármesteri 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

Meghívott:

Seres Adrienn mb. 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 napirenddel 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
9/2019. (02.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
meghirdetett napirendet elfogadta.

a meghívóban

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

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Dr. Sajtos Sándor: Napirend előtt röviden bemutatta Tratnyák Miklóst, akit január 15-től alkalmaz az
önkormányzat, a közterület-felügyelői feladatok ellátására. Kérdezte a képviselőket van-e kérdés az új
munkatárshoz.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
1. npr.

Tahitótfalu Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadása

Dr. Sajtos Sándor: Két Gazdasági Bizottsági ülés volt az elmúlt időszakban. Felkérte Gaál Sándorné
bizottsági elnököt a tájékoztatásra.
Gaál Sándorné: Elmondta, valóban két egymást követő ülésén tárgyalta a Gazdasági Bizottság az
önkormányzat 2019. évi költségvetését. Először a bevételi oldal tételeit ismertette. A normatív állami
támogatás 317.617.547, - Ft, ez az előző évihez képest 1,2 M Ft-tal kevesebb támogatást jelent. A saját
bevételeknél a tervezést az előző évihez hasonlóan -megvizsgálva a befolyt adóbevételek összegét-,
tervezték be: építményadó 87.000.000, - Ft; idegenforgalmi adó: 2.000.000, - Ft; iparűzési adó:
87.000.000, - Ft; a gépjárműadó átengedett része 20.000.000, - Ft. A saját működési bevételeket
55.949.900, - Ft-ra tervezték az előző évi teljesítés alapján. Az erdőgazdálkodásból származó bevételt
11.000.000, - Ft-ra állították be, ez az előző évihez képest kevesebb, mivel nincs áthúzódó előző évi
maradvány. A vízbázissal kapcsolatos támogatás összege a Fővárosi Vízmű kalkulációja alapján lett
betervezve, ez 30.824.378, - Ft. A DÖT kapcsán visszajár a településnek, ezt 4,7 millió forintban
szerepeltették a bevételi oldalon. Az előző évi pénzmaradvány 56.035.718, - Ft, a terhelt
pénzmaradvány 369.657.358, - Ft, ez már a költségvetési kiadási során tervezésre került. A bevétel
főösszege 1.379.558.675, - Ft.
A kiadási oldalon a működési kiadásokat a 2018 évihez képest 25,8 MFt-tal magasabbra tervezték, így
biztosítva az egész évi problémamentes működést. Valószínűsíthető, hogy tartalékösszeg is képződik,
miután teljes egészében nem kerül felhasználásra ez az összeg. Hiteltörlesztésre az előző évekhez
hasonlóan betervezték a tőke (9.542.806, - Ft) és a kamattörlesztések (5.905.666, - Ft) összegét. Ez a
hitel rövidesen lejár. A szociális kiadásokra kevesebb forrást kaptak ebben az évben 21.121.000, - Ft ez
a támogatás igazítva van az előző évi felhasznált kerethez. Fejlesztési célú támogatásra 3 Mft-ot
szerepeltettek a kiadási oldalon ez az értékvédelmi pályázat forrása. Működési célú támogatás
12.028.960, - Ft, ez a civil és egyéb szervezetek támogatásának összege. A fejlesztési célú támogatás
350.000.000, - Ft ez a Petőfi Sándor utca, Felsővillasor és az Ifjúsági tábor korszerűsítésére lesz
felhasználva. A Bodor komp részére a pályázaton elnyert és átadott támogatás összege 20.569.511, Ft volt. Ez kötelezően ellátandó feladat, az önkormányzat pályázik és adja át a pályázaton nyert
összeget a komp üzemeltetőjének. A felújítási kiadásokra első ütemben 5.100.000, - Ft-ot terveztek be.
A tartalékok a következőképpen alakulnak: 7.877.975, - Ft-ot, elkülönítettek a folyamatban lévő, de
még nem odaítélt, pályázati összegek önrészét, ez 20.672.135, - Ft. Így egyezően a bevételi oldallal a
kiadási főösszeg is 1.379.558.675, - Ft.
A támogatások az alábbiak szerint alakulnak ebben az évben. A civil szervezetek támogatása 2,5 Mft
összességében, melyet pályázat útján nyerhetnek el. Kizárólag azon civil szervezetek nyújthatnak be
pályázatot, amelyek az előző évi támogatási összeggel korrekten el tudnak számolni. Az orvosi ügyelet
támogatása 4.992.960, - Ft a Danubia tv támogatása 3.036.000, - Ft a Pilis Dunakanyari Hírmondó
600.000, - Ft, a könyvtárat 1.000.000, - Ft-tal támogatja az önkormányzat az előző évhez hasonlóan. Az
értékvédelmi pályázat összege 3.000.000, - Ft.
Összegezve a 2019. évi költségvetéssel kapcsolatban elmondható, hogy biztosított a biztonságos
működés. A dolgozói juttatások ebben az évben is az előző évi mértékkel azonosak, tervezésre került
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a költségvetésbe minden dolgozó részére bruttó 200.000, - Ft béren kívüli juttatás, cafetéria, továbbá
a köztisztviselők részére az összesített bértömeg 20 %-os illetménykiegészítést is biztosít a
költségvetés.
A civilek, az idősek, és az egyéb intézmények szintén támogatásban részesülnek, az intézmények
felújítása folyamatos a még el nem bírált pályázatok önrésze biztosított.
Ismertette a Bizottság javaslatát, mely szerint a Bizottság egyhangúlag támogatta a Pénzügyi Osztály
által elkészített költségvetési rendelet elfogadását.
Dr. Sajtos Sándor: Megköszönte a bizottság munkáját. Elmondta, idén 10 millió forinttal kevesebb a
szociális támogatás. A Fővárosi Vízművektől, a vízbázis védelmére kapott támogatás jövőre már nem
jár. Magasak a költségek és az elvárások, de ebből az összegből sok mindent meg tudtak valósítani. A
témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte fel a Képviselő-testületet.
Kérte, aki támogatja a rendelet elfogadását, kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta.

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2019. (II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
2. npr.

Tahitótfalui Óvodák és Konyha alapító okirat módosítása

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. Mint ahogyan arról már korábban is tájékoztatást adott
2017. január 1. napjától egységes szabályozás lépett életbe a gyermekek napközbeni ellátására
vonatkozóan. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 94. § (3a) bekezdése, amely szerint, ha a bölcsődei ellátásra az adott
településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település - jogszabályban
meghatározottak szerint megállapított - 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a
települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 42. § (2)
bekezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának
biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján. A Gyvt. 175. §. (5) bekezdése
alapján 2020. december 31-ig kötelező valamely bölcsődei ellátást megszervezni, működtetni.
Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától hároméves koráig nevelhető és
gondozható.
A Gyvt. a bölcsődei ellátás területén – a klasszikus bölcsődén túl - három új ellátási formát vezet be:
- munkahelyi bölcsőde (munkahelyen vagy a cég által biztosított ingatlanban lehet létrehozni,
max. 5-7 főt láthatnak el)
- családi bölcsőde (saját otthonban vagy más, e célra kialakított helyiségben, max 5 főt láthat el)
- mini bölcsőde
Mini bölcsőde létrehozása ajánlott akkor, ha a településen nem megoldott a gyermekek napközbeni
ellátása és több mint 5, de várhatóan 8-nál kevesebb családnak van szüksége a 3 éven aluli gyermekek
ellátására. Abban az esetben, ha több családnak is igénye van a bölcsődei ellátásra, de a rendelkezésre
álló, átalakítandó épület adottságai nem alkalmasak klasszikus bölcsődei csoport kialakítására, javasolt
egy épületben több mini bölcsődei csoport létrehozása. Előzetesen egyeztetve a Magyar
Államkincstárral, (a továbbiakban: MÁK) valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és
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Igazságügyi Főosztályának Szociális Osztályával Tahitótfalu esetében a mini bölcsőde kialakítása
lehetséges szervezetileg többcélú óvoda-bölcsődeként, vagyis az óvoda intézményébe integrálva, az
Almássy úti óvodában e célra kialakított épületben. Mely épület akár 2 csoport (max. 15 fő)
működésére is alkalmas.
A mini bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni ellátása
keretében, a bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabályban
meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által akár több, a bölcsődei intézményhez
képest kisebb létszámú csoportban, valamint egyszerűbb személyi, tárgyi és működtetési feltételek
mellett nyújt szakszerű gondozást és nevelést.
A mini bölcsőde szervezetileg működhet:
- önálló bölcsődeként, annak tagintézményeként,
- bölcsődei igazgatóság, illetve egyesített bölcsőde szervezeti formában, annak
tagintézményeként,
- többcélú óvoda-bölcsődeként, vagy
- többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai egységeként, feltéve, hogy
többcélú óvoda-bölcsődeként való működtetésére nincs lehetőség
A mini bölcsőde működtetése szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéshez – működési
engedélyhez – kötött tevékenység. A működést engedélyező szerv a Pest Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának Szociális Osztálya.
Mini bölcsődébe felvehető létszám: 7-8 fő/csoport (8 fő csak akkor, ha a csoportba járó valamennyi
gyermek betöltötte a 2. életévét)
A személyi feltételek:
A gyermekek ellátását csoportonként 1 fő kisgyermeknevelő és 1 fő dajka végzi.
A tárgyi feltételek:
A mini bölcsőde működhet bölcsődének épült épületben vagy a bölcsődei funkciónak megfelelően
átalakított épületben. A csoportszoba alapterülete minimum 3 m²/fő, de lehetőség szerint érdemes
legalább 30 m² alapterületű szobát kialakítani a különböző életkori szükségletek feltételeinek
megteremtése érdekében. A bölcsődei ellátás eszközeiről és felszereléseiről, az épület kialakításáról a
15/1998. (IV.30.) NM rendelet 11. számú melléklete rendelkezik.
Finanszírozás:
A mini bölcsőde működéséhez állami támogatás vehető igénybe a mindenkori költségvetési
törvényben meghatározottak szerint. A települési önkormányzat automatikusan kerül a finanszírozási
rendszerbe. Amennyiben az Önkormányzat az alapító okirat módosítással az Óvoda és Konyha
intézménye alá integrálná a bölcsődét, abban az esetben – az előzetes kalkuláció alapján - az
Önkormányzat költségeit nagyjából fedezné az állami normatíva összege.
Az étkeztetésre és gondozásra – az ingyenes étkezésre vagy gondozásra jogosultak kivételével - térítési
díj kérhető. Az intézményi térítési díjból kell kiszámítani a személyi térítési díj összegét, mely a szülő
által fizetendő összeg. A személyi térítési díj összegét az intézmény vezetője állapítja meg a
jogszabályban meghatározottak figyelembevételével.
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Az alapító okirat módosításnál az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, illetve a
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet által 2015. január 1. napjával bevezetett
formanyomtatványt kell kötelezően alkalmazni.
Étkeztetés a mini bölcsődében:
A mini bölcsődében természetbeni ellátásként a gyermekek életkorának megfelelő
gyermekétkeztetést (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) kell biztosítani. A mini bölcsődében nyújtott
étkeztetés a közétkeztetés hatálya lá tartozik. Az élelmezés többcélú intézmény
intézményegységeként működő mini bölcsőde esetében a már működő főzőkonyhán belül elkülönített
egységben, vagy kiszállítással. Amennyiben a mini bölcsőde nem működtet saját konyhát, melegítő
konyhát kell kialakítani. Saját konyha működtetése esetén az étrendet élelmezésvezető állítja össze és
ellenőrzi az ételek elkészítését.
A mini bölcsőde működtetéséhez szükséges az óvoda alapító okiratának módosítása. Az
Államkincstárral történt egyeztetés és a hatályos jogszabályok alapján, nevelési év végig (május 31.)
meghozott döntéssel lehet alapító okiratot módosítani, azzal, hogy annak hatálybalépési dátumának
07.01. és 08.31. közé kell esnie.
A módosítást tartalmazó és az egységes szerkezetű alapító okiratot előkészítettük, ennek Képviselőtestület által történő elfogadását követően megküldjük a MÁK-nak a törzskönyvi nyilvántartásba
történő bejegyzés érdekében. Ezt követően indulhat el a működési engedélyezési eljárás a
Kormányhivatalnál. Ennek számos szakmai előfeltétele van, melyet az óvodavezetővel közösen
szükséges majd elkészíteni.
Fentiek alapján, javasolta az Óvoda intézménye alá integrálni a bölcsődét, 2019. augusztus 31-i
hatállyal.
Kérte a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Dr. Pálvölgyi Tamás: Egyetértett az elhangzottakkal. Elmondta, az alapító okirat módosítása csak a
nyári szünetben léphet hatályba, nevelési év közben nem változtatható.
Dr. Sajtos Sándor: Igen, ezért kell most beadni a módosításra vonatkozó kérelmet.
Dr. Pálvölgyi Tamás: Ezek szerint van realitása a szeptemberi kezdésnek?
Dr. Sajtos Sándor: Amennyiben most döntés születik, megítélése szerint igen.
Vaczó Zoltán: A személyi feltételeket meg tudja teremteni az önkormányzat? Mi történik akkor, ha
nem jelentkezik senki a betöltendő állásra.
Dr. Sajtos Sándor: Véleménye szerint augusztusig a megfelelő személyi feltételeket is tudják majd
biztosítani. 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 a következő határozatot hozta:
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2019. (02.11.)
HATÁROZATA
1.) Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 94. § (3a)
bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve – figyelemmel a Gyvt. 175. §. (5)
bekezdésére - mini bölcsődét létesít 2019. július 1-i hatállyal a Tahitótfalui Óvodák és Konyha
költségvetési szervbe integrálva.
2.) A Képviselő-testület a Tahitótfalui Óvodák és Konyha alapító okiratának módosítását az 1. sz.
melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű alapító okiratot a 2. sz. melléklet szerinti
formában és tartalommal elfogadja. A módosítás hatályba lépésének dátuma: 2019. július 01.
napja.
3.) A Képviselő-testület felkéri a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a
módosítást tartalmazó és az egységes szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstár
törzskönyvi nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg. Felkéri továbbá az Óvodavezetőt,
hogy az Óvoda SZMSZ módosítását, valamint a Mini bölcsőde szakmai programját készítse elő.
Felelős: jegyző, óvodavezető
Határidő: azonnal
3. npr. Tahitótfalui Óvodák és Konyha nyári zárásának, a 2019/2020 óvodai nevelési évre
történő beiratkozás időpontjának, valamint felvételi körzethatárának meghatározása
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Ismertette az előterjesztést. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény (továbbiakban Nkt.) 83.§ (2) bekezdése szerint a fenntartó dönt az óvodába jelentkezés
módjáról és meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. A nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) számú EMMI rendelet 20. §-a rendelkezik
az óvodai beiratkozás szabályairól és időpontjáról.
Az alábbiakban az előterjesztés a 2019/2020 nevelési évre történő beiratkozás időpontjára tesz
javaslatot.
I. A beiratkozás időpontja:
A 20/2012. (VIII.31.) számú EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése kimondja, hogy az óvodai beiratkozásra
a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az
óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját
honlapján, illetve a helyben szokásos módon.
A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza:
−
−
−
−
−
−

az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról,
az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,
az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a
nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről,
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−
−
−

az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást,
az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, valamint
a jogorvoslati eljárás szabályait.

A fentiek értelmében a 2019/2020-as nevelési évben a Tahitótfalui Óvodákba 2019. május 6. napjától
2019. május 17. napjáig, 08:00-16:00 között kötelező mindazon gyermekek beiratása, akik 2019.
augusztus 31. napjáig betöltik harmadik életévüket.
Felhívom a figyelmet, hogy 2015. szeptember 1-től az Nkt. értelmében a kötelező óvodai nevelésben
résztvevők köre öt éves korról hároméves korra változik. A gyermeknek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
A Tahitótfalui Óvodák a 2019/2020-es nevelési évre azokat a beiratkozókat is várja, akik 2020. május
31-ig a 3. életévüket betöltik, mert a köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves
gyermekek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthető.
A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető, valamint a gyermek három éves korától
annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási
kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a
szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt
szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában
foglalt követelményeket.
Nkt. 8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül
betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több
településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A 2013. szeptember 1-vel hatályba lépett 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú melléklete
szerint gyermekcsoportonként a csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb, mint 2 m2 /fő.
Az Nkt 49. §-a értelmében a gyermek a harmadik életévének betöltése után elsősorban abba az
óvodába vehető fel, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről
az óvoda vezetője dönt. Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát,
az intézmény fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodába felvett
gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése
mellett az óvodavezető dönt. Az óvoda folyamatos felvételt biztosító intézmény. Ha a gyermekek az év
folyamán a 3. életévük betöltésével a felvételre jogosulttá válnak, a szülő gyermeke óvodai felvételét,
átvételét bármikor kérheti.
II. A nyári zárás időpontja:
Tótfalu I. sz. Óvoda: 2019. július 8. napjától - 2019. augusztus 16. napjáig.
Tahi II. sz. Óvoda: 2019. június 17. napjától - 2019. július 26. napjáig.
Fentiek figyelembevételével javasolta a határozati javaslatok elfogadását.
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Dr. Sajtos Sándor: A témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte
fel a Képviselő-testületet. Kérte, aki támogatja az óvodai beiratkozás javasolt időpontjának
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 a következő határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2019. (02.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza a Tahitótfalui Óvodák és
Konyha 2019/2020 nevelési évre történő beiratkozásának időpontját:
2019. május 6. napjától 2019. május 17. napjáig, 08:00-16:00 között kötelező mindazon gyermekek
beíratása az óvodába, akik 2019. augusztus 31. napjáig betöltik a harmadik életévüket, nekik a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt venniük.
Azon gyermekek, akik 2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között töltik a 3. életévüket, óvodai
felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és férőhely függvényében előfelvételt nyernek.
A Tahitótfalui Óvodák és Konyha felvételi körzethatára: Tahitótfalu Község közigazgatási területe.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a beiratkozási adatlap és közlemény (hirdetmény) elkészítésére
és közzétételére.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester, Jegyző
Óvodavezető
2019. február 28.

Dr. Sajtos Sándor: Kérte, aki támogatja a Tahitótfalui Óvodák és Konyha nyári zárásnak időpontjait,
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 a következő határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2019. (02.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza a Tahitótfalui Óvodák és
Konyha 2019. évi nyári zárásának időpontjait:
Tótfalu I. sz. Óvoda:
Tahi II. sz. Óvoda:

2019. július 8. napjától - 2019. augusztus 16. napjáig.
2019. június 17. napjától - 2019. július 26. napjáig.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Felelős:
Polgármester
Közreműködik: Óvodavezető
Határidő:
2019. február 28

10

4. npr. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: A határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló megküldésre került a
képviselők számára. Amennyiben van kérdés a leírtakkal kapcsolatosan szívesen válaszol.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sajtos Sándor: Rövid tájékoztatást adott az elmúlt időszak eseményeiről. Elmondta, hogy a KEHOP5.2.9 „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai
számára” elnevezésű, nyertes pályázat megvalósítására a megnövekedett többletköltség miatt nincs
lehetőség. Ezzel kapcsolatban január 15-én egyeztetett az Innovációs és Technológiai
Minisztériumban. Ebből a három projektből (sportcsarnok, népház, volt bölcsőde épülete), egy
valósulhatna meg, az engedélyt még nem kapta meg az önkormányzat.
Január 17-én tartotta a Pénzügyi Bizottság az ülését. Január 21-én a Belügyminisztériumban tárgyalt a
350 milliló forint kormányzati támogatás felhasználásának időpont meghosszabbításáról. Január 22-én
Kisorosziban egyeztetett Jegyző Asszonnyal és Molnár Csaba polgármester úrral a közös hivatal
működésére vonatkozóan. Január 29-én Kulturális Bizottsági ülés, január 30-án a Településfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a képviselő-testület is ülésezett. Február 5-én Dr. Rozsályi
Ágota ügyvéd asszonnyal és a Bodor Kft. képviselőjével egyeztetett a komp 2017. évben elnyert
pályázati támogatásra vonatkozóan. Ugyanezen a napon történt a Villám utcai támfal építésének
helyszíni szemléje és a Pénzügyi Bizottság ülése is. Február 6-án volt a 350.000.000 Ft kormányzati
támogatásból megvalósuló beruházások kivitelezőjével a szerződés megköltése, február 8-án adták át
a munkaterületet. Február 7-én DÖT és SZÖT ülést tartottak, február 11-én a Dunakanyari Csatornázási
Tárulás ülésezett. Február 11-én egyeztetett Dr. Baranyai Zoltán ügyvéddel, a református temetőben
lévő ravatalozó felújítása kapcsán szükséges telekösszevonásról, majd Vajda Jánossal tárgyalt a volt
zsinagóga emlékhely kialakítására vonatkozóan. Ezt követően felkérte Csörgő Mihály alpolgármestert
adjon tájékoztatást a hóeltakarításról.
Csörgő Mihály: rövid tájékoztatást adott a hóeltakarításról. Elmondta, hogy új vállalkozót bíztak meg
idén a síkosságmentesítési és hóeltakarítási feladatok elvégzésével, az önkormányzati dolgozók
közreműködésével. Először alkalmazták a kalcium-kloridos síkosságmentesítést, megvannak a
gyakorlati tapasztalatok.
Dr. Sajtos Sándor: A 083/114 hrsz-ú önkormányzati ingatlan besorolásának módosítására vonatkozóan
az állami főépítész egyeztető tárgyalást hívott össze, melynek időpontja 2019. február 13. 11:00 óra. A
Szentendrei-sziget fejlesztésével kapcsolatban a Miniszterelnöki Hivatalnak írt levélre megérkezett a
válasz is, mely szerint a beadványt továbbították az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak. Végül
tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a hivatalban lévő ELMŰ Panaszfelvételi pont 2019. április 2val megszűnik. Ezt követően ismertette Kovács Benjáminné beadványát, mely szerint rokona Szabó
Mihály nevét szeretné a Hősök terén lévő világháborús emlékművön feltüntetni. Az igazoló
dokumentációt a képviselő-testület részére megküldte. Javasolta a kérelem támogatását. 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
13/2019. (02.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bemutatott
dokumentumok alapján, támogatja Kovács Benjáminné (2022 Tahitótfalu, Akácfa u.
1/a) kérelmét és hozzájárul rokona, a hősi halált halt Szabó Mihály (született: 1893.
meghalt: 1915. július 22. Doberdói-fennsík) nevének feltüntetéséhez a tahitótfalui
világháborús emlékművön.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2019. június 31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

5. npr. A DÖT, SZÖT társulási megállapodás módosítása, 2018. évi zárszámadásának és 2019.
évi költségvetésének jóváhagyása
Dr. Sajtos Sándor: E napirendben nem tudnak döntést hozni, mivel a február 7-re összehívott DÖT és
SZÖT ülést elnapolták.
6. npr.

Gyermekjóléti és családvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Ismertette az előterjesztést. A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdésében kötelezően előírja
az önkormányzatoknak, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról évente átfogó
értékelést készítsenek, melyet a Képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia. Ennek értelmében az
értékelést ezt követően be kell küldeni a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztályához.
A beszámolási időszak: 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjed ki.
A beszámoló kötelező tartalmi elemeit a 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról,
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 10. mellékletében rögzíti. 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
14/2019. (02.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évről szóló
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól készített átfogó értékelését,
beszámolóját jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést küldje meg a Pest
Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző
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7. npr.

Bizottságok tájékoztatója
Gazdasági Bizottság

Gaál Sándorné: A költségvetés tárgyalását követően az egyebek napirend keretében a 350 millió forint
felhasználásáról tárgyaltak, illetve szóba került a fizikai állomány és a konyhai dolgozók bérének
rendezése, a cafetéria kérdése, de döntés nem született egyik kérdésben sem.
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Nagyházu Miklós: Elmondta, hogy a szolgálati lakás felújítását megkezdték. A fürdőszoba teljes
felújítása folyamatban van, a parkettázásra ezen a héten kerül majd sor. A felújítás 1,5 MFt költséget
jelent. Reméli, hogy ebből az összegből a másik lakás felújítását is meg tudják kezdeni.
Ravatalozó térkő burkolatának kivitelezését, semmelrock térburkolat alkalmazásával szeretnék
megvalósítani ugyanúgy, mint a Petőfi utcai járda burkolat felújítását. Ismét tárgyaltak a Dózsa György
utcai járda felújításáról és a védőnői épület homlokzatának javításáról. Játszótér felújításokról is
egyeztettek a Bizottság ülésén. A Dózsa György utcai járda felújítására beérkezett egy kiegészített
ajánlat, mivel a tavalyi évben nem került sor a beruházás kivitelezésére az árak emelkedése miatt
kivitelező egy kiegészített árajánlatot nyújtott be melyet elfogadásra javasol.
Dr. Sajtos Sándor: A témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte fel a
Képviselő-testületet. Kérte, aki támogatja a kiegészített ajánlat 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
15/2019. (02.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy –
módosítva a 168/2018. (09.27.) számú határozatát - a Dózsa György út 2-34. szám
közötti járda felújításával - a határozat mellékletét képező módosított árajánlatban
szereplő tartalommal - megbízza a Káty-Út Építőipari és Szolgáltató Kft-t (2330
Dunaharaszti, Szondi György u. 64/B; adószám: 14401383-2-13) 2.312.646,- Ft + 27
% Áfa összesen: 2. 937. 060,- Ft vállalkozási díj ellenében.
A Képviselő-testület fenti összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
K71 (ingatlan felújítás) sora terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a Káty-Út Építőipari és Szolgáltató
Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: Kérte, aki támogatja a semmelrock térburkolat megrendelését a megismert
árajánlat alapján 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
16/2019. (02.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megismert árajánlat
alapján megrendeli a Semmelrock Stein + Design Kft. – től (Székhely: 2364 Ócsa,
Bajcsy-Zsilinszky u. 108., cégjegyzékszám: 13-09-080331, adószám: 12269217-2-13)
220 m2, castello antico, kombi zöld-fekete térkőburkolat legyártását, valamint
leszállítását 5.897, - Ft/m2 + ÁFA vállalási áron.
A Képviselő-testület fenti összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésének K71
(ingatlan felújítás) sora terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Nagyházu Miklós: Idei évben is meghirdetnék a helyi értékvédelmi pályázatot 3 Mft összköltséggel.
Kérte a képviselő-testület támogatását.
Dr. Sajtos Sándor: A költségvetésbe betervezték ezt az összeget.
Nagyházu Miklós: Egyeztettek a „Szép porta” pályázati lehetőségről is. Javasolták, hogy ez évtől kezdve
a képviselő-testület mindkét településrészről díjazzon egy-egy portát, mivel pályázatot az elmúlt
években nem nyújtottak be.
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
17/2019. (02.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatával megegyezően úgy dönt, hogy a „Szép
porta” díjat 2019-től a Képviselő-testület ítéli oda, településrészenként 1-1
díjazottnak 25-25.000 Ft értékben.
A Képviselő-testület felkéri Nagyházu Miklós bizottsági elnököt a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 30.
Nagyházu Miklós bizottsági elnök
Kulturális Bizottság

Kubanek István: Január 29-én tartottak bizottsági ülést. Bár nem voltak határozatképesek, az
eseménynaptárt megtárgyalták, amely meg is jelent az újságban. Eperfesztivál időpontja május 31.
június 1-2. Az Eperfesztivál keretében kerülne megrendezésre a Diákalkotók VIII. Országos Tűzzománc
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Pályázata kiállítása „Napsugár a szigeten” címmel. Béres Gabriella megkezdte a biennálé szervezését.
A civil szervezetek támogatására meghirdetett pályázati kiírást, módosítani kellene, hogy számlákkal
alátámasztva nyújtsák be a támogatás elszámolását.
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Ez a munka folyamatban van.
Szociális Bizottság
Schottner Jánosné: Elmondta, hogy a szociális támogatás idei évben kevesebb lett. Javasolta a rota
vírus elleni oltóanyag megrendelését, a tavalyi áron.
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
18/2019. (02.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rotavírus elleni
oltóprogram keretében (3 oltás), a 6-32 hetes csecsemők számára 2019-ben az
oltás költségeiből a második, illetve harmadik oltóanyag erejéig támogatást biztosít
a szociális keret terhére, amennyiben az első oltás költségét a szülők vállalják.
A támogatás csak a legalább fél éve tahitótfalui, állandó lakosok számára adható.
Az oltás ára 10.482, - Ft/db, melyet a Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi
költségvetésében a szociális keret terhére biztosít.
A Képviselő-testület felkéri Schottner Jánosné bizottsági elnököt, valamint
Karneválné Székely Erzsébet és Zákonyiné Zubi Valéria védőnőket a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Schottner Jánosné Szociális Bizottság elnöke
Karneválné Székely Erzsébet védőnő
Zákonyiné Zubi Valéria védőnő

Nagyházu Miklós: Felhívta a figyelmet arra, hogy a DIGI Kft. megkezdte a kábelezést a településen.
Kapott erről az önkormányzat tájékoztatást.
Dr. Sajtos Sándor: Nem, de ennek érdekében holnap lesz egy egyeztetés a céggel, hiszen az
önkormányzat tudta nélkül kezdték meg a beruházást.
A „Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról „ szóló
megállapodás módosítására vonatkozó javaslat
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: A Megállapodás érvényes: 2013. január 01-től – eddig módosítás nélkül jelenleg is. Az 1. pontban az adatok, elnevezés, nem módosulna csakúgy, mint a 2. pontban rögzített
ügyfélszolgálati megbízott.
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3. A Képviselő testületek biztosítják az igazgatási munkához szükséges személyi és tárgyi feltételeket,
teljesítve volt, van.
A 4. az alábbiak szerint módosulna: A Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásának költségeit az
érdekelt képviselő-testületek a települések lakosságszám arányában viselik. (Mötv. 85.§. (11.)
bekezdés) A pontos kimutatás elkészítését és új elszámolási rendszer kialakítását a 196/2018. (IX.
27.) határozattal kapcsolatosan kapták meg feladatul. Erre vonatkozóan nincsen semmiféle
jogszabályi előírás, az Önkormányzati törvény sem részletezi, ez teljesen a két önkormányzat közötti
megállapodás szerint működhet, amely rendszerről a két Önkormányzat vezetőjének, azaz a
polgármestereknek kell megállapodni és a Képviselő-testületeknek jóváhagyni.
A Pénzügyi Csoport a települések polgármestereivel- és az önkormányzatok pénzügyi bizottságaival
többször egyeztetve, elkészített egy tervezete, amely a megállapodás 1. számú mellékletét képezné
a megállapodás módosítása után.
5. A Közös Önkormányzati Hivatal szervezetére, működésére vonatkozó szabályokat a jegyző készíti el,
a megállapodó felek – képviselő-testületi határozatban jóváhagyott egyetértésével.
Jegyző ügyfélfogadása: szerződés szerint hetente egy alkalommal szerdán 13:00 –és 15:30 között tart
ügyfélfogadást a nem székhely településen, azaz Kisorosziban. Akadályoztatása esetén a helyettese
tartja az ügyfélfogadást az SZMSZ-ben foglaltak szerint. Molnár Csaba polgármester úr kérésére
változtattak ezen úgy, hogy kérésére a jegyző inkább keddi napon délelőtt legyen jelen Kisoroszi
Községházán 8:00 órától 11:30 –ig, ahol 8:00 órától a pénzügyes kolléganővel együtt részt vesz az
önkormányzati polgármesteri értekezleten, majd megbeszélik a folyamatban lévő ügyeket a
polgármesterrel, valamint előre egyeztetett esetekben ügyfeleket fogad. A szerdai ügyfélfogadás is
megmarad, a jegyző vagy helyettese részvételével, valamint csütörtök délelőtt folyamán további
ügyfélfogadást tartunk igazgatás-anyakönyv-helyi adó munkatárs szükség szerinti részvételével. Ezt a
rendszert a 2017. június 15 -i közmeghallgatáson polgármester úr ismertette, valamint a havonta
megjelenő Kisoroszi Hírmondó júliusi számában is megjelent. A gyakorlatban ez működött mindeddig.
A mindennapi működéshez ez a rugalmasság és együttműködés mindkét félnek kedvező és
elengedhetetlen. Véleménye szerint ez a gyakorlat nagyon bevált és működőképes.
6. A 4. pontban meghatározott költség hozzájárulást a Közös Hivatal számlájára utalják át 12 egyenlő
részletben. Ez nem életszerű és nem praktikus megoldás, javasoljuk, a jövőben az éves beszámoló
után évente egyszer történő elszámolást, azaz, az éves költségvetési rendelet elfogadása után
Kisoroszi Önkormányzata 1 M Ft-os előleget fizet 15 napon belül, majd a tárgy éves zárszámadási
rendelet elfogadása után - tehát utólag, a következő évben - a beszámoló adatai alapján elkészített
elszámolás után a hátralékot 10 napon belüli kifizeti Tahitótfalu Önkormányzatának.
Az elszámolás részeként a Pénzügyi Osztály a köztisztviselői illetményekről és a közterület
felügyelő(k) költségeiről külön kimutatást készít minden negyedév lezárását követő 10 napon belül.
7. Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozni vagy megszüntetni a mindenkori általános önkormányzati
választásokat követő 60 napon belül (Mötv. 85.§. (3) bekezdés) az érintett települési önkormányzatok
képviselő-testületeinek megállapodásával lehet.
8. A Közös Hivatalt a jegyző vezeti. (Mötv. 81. §. (1) bek.) Kinevezéséhez és felmentéséhez Tahitótfalu
Polgármestere döntése szükséges.
9. A jegyző tekintetében a munkáltatói jogokat Tahitótfalu Község polgármestere gyakorolja.
10. A közös hivatal létszáma 17 fő. Az idő közben történt változások a szerződés új, 2. számú
mellékletében találhatóak, az új létszám 19 fő.
11. A Közös Önkormányzati Hivatal és az ügyfélszolgálati megbízott dolgozója tekintetében a
munkáltatói jogköröket a jegyző gyakorolja.
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12. A jegyző vagy megbízottja köteles mindegyik képviselő-testületi ülésen részt venni és ott a
szükséges tájékoztatást megadni. A jegyző évente beszámol minden képviselő-testületnek a Közös
Hivatal munkájáról.
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
19/2019. (02.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja
a Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás
módosításait az előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására, a
megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Ezt követően a képviselő-testület 19:51-20:10 óráig szünetet tartott.
8. npr.

Tulajdoni ügyek
Szántóföldi út elnevezése

Dr. Sajtos Sándor: A 0174/75 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának lakcím létesítési kérelme végett
szükségessé vált a Tahitótfalu, külterület 0173 hrsz-ú út megnevezésű önkormányzati tulajdonú terület
elnevezése. Javasolta a „Szántóföldi út” név 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.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2019. (02.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a
Tahitótfalu Községi Önkormányzat tulajdonában levő 0173 hrsz-ú, „út” minősítésű
terület az ingatlan nyilvántartásban a „Szántóföldi út” nevet kapja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub kérelme
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a kérelmet. A korábbi éveknek megfelelően a Békásmegyeri „Vándor”
Kerékpáros Klub idén is szeretné megrendezni a Magyar Amatőr Kerékpáros Bajnokság 2. futamát,
valamint az Egyetemisták – Főiskolások Országos és Budapest Bajnokság, Országúti Egyéni időfutamát.
A verseny helyszínéül a 084 hrsz-ú önkormányzati utat is szeretnék igénybe venni indító és
célállomásként.
Javasolta, hogy a tavaly alkalmazott feltételekkel azonos módon támogassák a kezdeményezést. 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
21/2019. (02.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békásmegyeri Vándor
Kerékpáros Klub részére engedélyezi a Klub által szervezett kerékpáros verseny
megrendezéséhez a 084 hrsz-ú önkormányzati út igénybevételét, indító és
célállomásként.
A verseny tervezett időpontja: 2019. április 7.
A Képviselő-testület kizárólag e területet biztosítja, és felhívja a rendező szerv
figyelmét, hogy az úgynevezett Váci-révi út használatát köteles biztosítani, illetve a
szükséges engedélyeket beszerezni és a rendezvényt bejelenteni az erre illetékes
szerveknél.
A verseny lebonyolításával kapcsolatos teljeskörű felelősséget a verseny rendezője
köteles vállalni.
Felhívja továbbá kérelmező figyelmét, hogy a rendezvény lebonyolítását követően
a rendelkezésére bocsátott önkormányzati területről a hulladék eltávolítása
rendező feladata.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2019. április 7.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
UTI H Bt megbízása

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. Tahitótfalu Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő
az ismételt átcsoportosítási kérelemnek megfelelően, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Építési
beruházás a 1818/2016 (XII.22.) Korm. hat. alapján megítélt támogatás felhasználása
vonatkozásában 2. – 3 részben” elnevezéssel, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.
§ (1) bekezdésére tekintettel, mely eredményesen zárult. A nyertes Ajánlattevővel az Önkormányzat
2019. február 06-án kötötte meg a Vállalkozási szerződést.

18

Az átcsoportosítási kérelemnek megfelelően, a megítélt 350 millió forintos támogatásból az Ifjúsági
tábor főépülete és 3 melléképületének felújítása 168.586.100 Ft értékben, a Felső-Villasor útépítése,
járdaépítés és a hozzá tartozó csapadékvíz elvezetés kiépítése valamint a későbbiekben megépülő
Egészségház telkén belüli belső úthálózat kiépítése 128.127.000 Ft értékben, valamint a Petőfi Sándor
utcai útburkolat felújítás, járdaépítés és csapadékvíz elvezetés 53.286.900 Ft értékben valósul meg.
Tekintettel a beruházás komplexitására, annak több helyszínen zajló megvalósulására az
önkormányzat ellenőrzési rendszerében javasolt műszaki szakértő bevonása. Az Uti-H Bt
képviseletében ajánlatot kértünk dr. Havasi Zoltán okl. építőmérnök úrtól, melynek értelmében egy
alap keretszerződés keretein belül eseti megbízással végezne munkát. A keretszerződésnek díjazási
vonzata nincs. Számlázás csak munkavégzést követően részletes elszámolással lehetséges.
A témával kapcsolatban 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 határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2019. (02.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tahitótfalu Község
Önkormányzata építési beruházásaiban, műszaki előkészítésében való
közreműködésre, mérnöki beszámolók, emlékeztetők készítésére, valamint
mérnöki tanácsadásra vonatkozóan keretszerződést köt az UTI-H Bt -vel. (2000
Szentendre, Szentlászlói u. 157/A; képviseli: Dr. Havasi Zoltán).
A műszaki ellenőri tevékenység díja 35.000, - Ft + 27 % ÁFA, mindösszesen
44.450, - Ft, azaz negyvennégyezer-négyszázötven forint, amely fél mérnöknap
díjazása/alkalom.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására, a
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Káty-Út Kft. megbízása

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a Káty-Út Kft. ajánlatát, 5.800, - Ft + ÁFA/m2 és javasolta annak
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
23/2019. (02.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
burkolatjavítási, kátyúzási és aszfaltozási feladatok elvégzésére - a határozat
mellékletét képező árajánlatban szereplő tartalommal - az elmúlt éveknek
megfelelően megbízza a Káty-Út Építőipari és Szolgáltató Kft-t (2330 Dunaharaszti,
Szondi György u. 64/B; adószám: 14401383-2-13) 5.800, - Ft + ÁFA/m² vállalkozási
díj ellenében.
A Képviselő-testület a kátyúzás költségeit az önkormányzat 2019. évi
költségvetésének K334 (karbantartás) sorára biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a Káty-Út Építőipari és Szolgáltató
Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. június 15.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Veszélyessé vált fák kivágása az Ifjúsági tábor területén

Dr. Sajtos Sándor: Tahitótfalu 0151 hrsz-ú Ifjúsági Tábor felújításával összefüggésben szükségessé vált
16 db juhar és 4 db nyárfa kivágása. Az ingatlanon, az épület közvetlen szomszédságában (dőléskor
épületet érintő távolságra) található fák közül 16 db juhar és 4 db nyárfa részben elöregedett, részben
kiszáradt, vagy beteg. A fák az épületet és személyi épséget veszélyeztetik. A fák kivágása és tuskózása
után 40 db fával történik a kivágott fák pótlása. Javasolta a veszélyes fák kivágásának engedélyezését.
A témával kapcsolatban 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 határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2019. (02.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja 16
db juhar és 4 db veszélyessé vált nyárfa kivágásához és tuskózásához a Tahitótfalu
0151 hrsz-ú ingatlanon (Ifjúsági tábor).
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Tahitótfalu Közbiztonságért Alapítvány megszüntetése

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: A Tahitótfalu Közbiztonságért Alapítvány megszüntetés során az OTP
Faktoring Követeléskezelő jelezte, hogy az Alapítványnak 24.250, - Ft összegű tartozása van. Kérte a
képviselő-testületet, engedélyezze a tartozás megfizetését.
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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
25/2019. (02.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 99/2018. (05.24.)
határozatának értelmében a Tahitótfalu Közbiztonságáért Alapítvány
megszüntetését kezdeményezte.
A Képviselő-testület vállalja, hogy az Alapítvány 24.250, - Ft összegű tartozását az
OTP Faktoring Követeléskezelő (1054 Budapest, Vadász u. 12.) felé kiegyenlíti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a határozat végrehajtására, a tartozás
kiegyenlítésére.
Határidő:
Felelős:
9. npr.

azonnal
Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző

A polgármester szabadságolásának ütemezése

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Ismertette az előterjesztést. A polgármester szabadságolás-ütemezésének
jóváhagyása a Képviselő-testület feladata, mint a munkáltatói jogot gyakorló, a polgármester felett.
A feladat jogszabályi alapja az ún. KTTV. „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló CXCIX. törvény szerint:
A Polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezések
225/A. § (1) A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester
között – a (2) bekezdés b) pontjakivételével - választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A
polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.
225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy
munkanap pótszabadságra jogosult.
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a
polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően
kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet
a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem
látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett
előzetes bejelentést követően veheti igénybe.
(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a
polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a
tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31ig kell igénybe venni vagy kiadni.
Dr. Sajtos Sándor polgármester úr a 2018. évre esedékes 39 nap szabadságából összesen 12 napot
(február 22-23., március 10., május 07., május 28., június 18-21., június 29., november 22-23.) vett ki.
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A 2019. évre a törvény szerint időarányosan 32 nap szabadságra jogosult. Ennek ütemezésére a
következő szabályokat kell alkalmazni:
A szabadság kiadása az új Mt. 2012. évi I. törvény alapján
122. § (1) A szabadságot - a munkavállaló előzetes meghallgatása után - a munkáltató adja ki.
(2) A munkáltató évente hét munkanap szabadságot - a munkaviszony első három hónapját kivéve legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. Ennek
során a 121. § megfelelően irányadó. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább tizenöt
nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie.
(3) A szabadságot - eltérő megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári
évenként egy alkalommal, legalább tizennégy egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és
rendelkezésre állási kötelezettsége alól. E tekintetben - a szabadságként kiadott napon túl - a heti
pihenőnap (heti pihenőidő), a munkaszüneti nap és az egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerinti
szabadnap vehető figyelembe.
(4) A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt
nappal közölni kell.
(5) A szabadságot – a 125. §-ban foglaltakat kivéve - megváltani nem lehet.
123. § (1) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni.
(2) A szabadságot, ha a munkaviszony október elsején vagy azt követően kezdődött, a munkáltató az
esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki.
Dr. Sajtos Sándor polgármester úr az alábbi ütemezés szerint kéri a 2019. évben a szabadsága kiadását:
2019. augusztus 15 – szeptember 27.
Fentiek értelmében kérte a határozati javaslat elfogadását!
A témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte fel a Képviselőtestületet. Kérte, aki támogatja a javaslat elfogadását, kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Karácsony Ádám,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. Dr. Sajtos Sándor nem szavazott.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2019. (02.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezennel jóváhagyja Dr.
Sajtos Sándor polgármester úr 2019. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:
10. npr.

folyamatos
jegyző

Egyebek

Csörgő Mihály: Felszólítást kellene küldeni az ingatlantulajdonosoknak, hogy a járdákat, és árkokat
tisztítsák ki, illetve azokat a fákat, bokrokat, amelyek benőtték a járdát és a vezetékeket tegyék rendbe.
Dr. Sajtos Sándor: Elmondta, hogy lehetőségük van egy Küpper Weiser sószóró berendezés
megvásárlására 800.000, - Ft értékben. Vízbázis védelmére kapott támogatásból fedeznék a vásárlást,
illetve az átalakítás és felszerelés költségeit. A témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem
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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
27/2019. (02.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BenczZó Építőipari Kft. (2022 Tahitótfalu, Pataksor 50.) tulajdonában lévő Küpper Weisser
Typ: STA HD sószóró berendezést 800.000 Ft vételár ellenében megvásárol.
A képviselő-testület a vételár összegét az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
K64 sora terhére, a Fővárosi Vízművektől, a vízbázis védelmére kapott
támogatásból fedezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására, az
adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Kubanek István: Szeretné, felhívni a figyelmet arra, hogy a könyvtárban nem megfelelően működik a
fűtés, a termosztát beállításait módosítani kellene.
Dr. Sajtos Sándor: A hivatal munkatársait nem értesítették a könyvtár nyitvatartásának változásáról.
Kubanek István: Nem csak a fűtés a lényeg, hanem az, hogy nincs gazdája a bérleménynek.
Nagyházu Miklós: a könyvtári épület, nyílászáróinak szigetelését tervezik. Egyetértett az
ingatlantulajdonosok zöldfelület kezelésének problémájával, valóban a felelőtlenül közterületre
ültetett növényzeteket a tulajdonosok nem ápolják, így az önkormányzat által megépített járdák
használhatatlanok és járhatatlanok is.
Dr. Sajtos Sándor: Elmondta, hogy február végén még egy ülés várható, a Mátyás király úti partfal vis
maior pályázatára való tekintettel. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy személyi változás történt a
konyhai dolgozók körében.
Több napirend, illetve hozzászólás nem lévén, Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselőtestület munkáját és az ülést 20:35 órakor bezárta.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző
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