Tahitótfalu Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: 6/2013.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 16án (csütörtök) 18,00 órakor tartott üléséről.
Helye: Községháza, Kossuth utca 4.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Hiányzók:Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket, megállapítja a Képviselő-testület
határozatképességét (9 főből 9 fő jelen). Javaslatot tesz a napirendre.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a napirendet elfogadta.

NAPIREND:
1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Tóth János jegyző
2./ Bizottságok tájékoztatója
Előadó: Bizottsági elnökök
3./ Tulajdoni ügyek
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
4./ Beszámoló a gyámügyi feladatok
Gyermekjóléti Szolgálat működéséről
Előadó: Tóth János jegyző
5./ Helyi rendeletek felülvizsgálata
Előadó: Tóth János jegyző
6./ Egyebek
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1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Dr. Sajtos Sándor: köszöntöm a Holland Pázsit Kft képviselőit, Molnár Juliannát és
Papp Ákost. Kérem, ismertessék a vállalkozás által forgalmazott műfű terméket, és
annak telepítését.
Papp Ákos: röviden ismerteti a műfű szőnyeg felhasználási területeit (sportpálya
burkolat, játszótéri és óvoda burkolatok, ahol nem fenntartható a hagyományos
gyep), és előnyeit (gondozásigénye minimális, nem kell locsolni, nyírni, 6 év
garancia, színtartósság, kopásállóság, élettartalma 10-15 év).
Csörgő Mihály: a Trianon Emlékműnél egy kupolát kellene bevonni a pázsitfű
burkolattal. Ez megoldható?
Papp János: körcikkekből megoldható, a rögzítés és tömörítés nagyon fontos.
Dr. Sajtos Sándor: köszönjük a tájékoztatást.
Tóth János: a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást írásban
megküldtük van-e kérdés?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sajtos Sándor: a Szigeti Önkormányzatok Társulása április 10-én tartotta
megalakuló ülését. A képviselő-testületi jóváhagyásokat követően megindítjuk a
bejegyzési eljárást. A társulás működési célja a vízbázis védelmi díjkompenzáció
közös célokra való felhasználása.
A kistérségi csatornapályázat közbeszerzései (mérnök, tájékoztatás és nyilvánosság,
projekt menedzsment) megtörténtek, a kiválasztás megtörtént. A kivitelező
ajánlattételi felhívása ellenőrzés alatt, és kiírás előtt van, valószínűleg őszre minden
szerződés aláírásra kerül. A lakossági befizetések tekintetében a díjhátralékok
behajtása folyamatban van.
A gátépítés kapcsán az érintett ingatlanok értékbecslése elkészült, folyamatban van
a kisajátítási terv záradékolása, így 1-2 héten belül megkezdődhetnek a végleges
szerződéskötések. A kivitelezők által folyamatban van tervezési munka, valamint a
közművekkel történő egyeztetések. Sikerült megállapodni a Közreműködő
Szervezettel, így az Önkormányzatnak nem kell önerőt biztosítani az új értékbecslés
elkészítéséhez, hanem a pályázati projekttartalékból ez az összeg lehívható.
Április 25-én jelen voltunk a Nemzeti Vágta szezonnyitó sajtótájékoztatóján. Az
előfutamok 13. helyszínen kerülnek megrendezésre, Tahitótfalun sztárvágtát is
tervezünk, a helyszín a Bodor Major lesz. A részletek a honlapon valamint a
Facebook Tahitótfalui Vágta oldalon megtekinthetők, és nyomon követhetők.
A hulladékszállítási közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában 2013. május 3-án
két pályázó nyújtott be, az alkalmasságot igazoló pályázatot. Ezek a következők: a
Hulladékgazdálkodási Gazdálkodási Konzorcium Agglomeráció, és a Vertikál Zrt. A
két dokumentációt áttanulmányoztuk, mindkét jelentkező felé a hiánypótlási felhívást
elküldtük. A következő feladat részünkről a Hulladék Közszolgáltatási
Szerződéstervezet elkészítése és a jelentkezőkhöz történő továbbítása. Ezzel lezárul
a részvételi szakasz, várjuk a konkrét ajánlatokat a jelentkezőktől.
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Április 24-én ülésezett a Helyi Védelmi Bizottság, melynek napirendi pontjai a
következők voltak: 1./ A Szentendrei Járási Hivatal Helyi Védelmi Bizottság
Szervezeti és Működési Rendjének 1. sz. módosítása; 2./ A honvédelmi elnökhelyettes bemutatása; 3./ A SZJHVB riasztási, értesítési és készültségbe helyezési
feladatok végrehajtására vonatkozó 01. számú intézkedési terve elfogadása.
A Pest Megyei Rendőr - Főkapitányság Szentendrei kapitányságvezetője Kovács
László rendőr alezredes, kapitányságvezető május 15-én közbiztonsági fórumot
tartott a Szentendrei Rendőrkapitányság tanácstermében.
A Fővárosi Vízművek Zrt-vel a kötendő szerződés tartalmára vonatkozóan április 6án tárgyaltunk, majd ezt követően április 8-án a szigeti polgármesterekkel és Kemény
Attila államtitkár úrral egyeztettünk
Május 15-én az OTP Bank Nyrt. munkatársai felkerestek, mivel még ma is van
lehetőség annak a kedvezményes hitelkonstrukciónak az igénybevételére, amellyel
2009-ben már éltünk, és segítségünkre lehet a konyha és ebédlő építése kapcsán.
Szóba került egy ATM kihelyezése is a településen.
A „Kisköltségvetésű forgalomtechnikai beavatkozások tervezése 2013” beruházás
keretén belül a „29+210 km szelvényben a 11-es főút síkosság-mentesítése a
vízelvezetés rendezésével” tárgyú projekt második terv zsűriét május 9-én tartották.
Május 14-én a 29+000 km szelvényben a településkapu és közvilágítás kiépítése
tárgyú kivitelezési munka, munkaterületének Vállalkozó részére történő átadás
átvételi eljárására került sor. Szükséges a Társfinanszírozási Szerződés módosítása,
de a most megindult beruházások költségeiből Tahitótfalu Önkormányzatának nem
kell semmilyen terhet vállalni.
Egy ingatlanra tett felajánlásra vonatkozóan zárt ülés megtartását javaslom. Aki a
javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a meghozta döntését.
87/2013. (05.16.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pölcz
József tulajdonában lévő tahitótfalui 1394/3/A hrsz-ú ingatlan
felajánlásával kapcsolatban zárt ülést rendel el, mivel az
Önkormányzat üzleti érdekei ezt szükségessé teszik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Ezt követően a Képviselő-testület 19,00 – 19,15 óráig a Képviselő-testület zárt
ülésen folytatta munkáját.
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2./ Bizottságok tájékoztatója
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Nagyházu Miklós: a szemétszedési akció jól sikerült. Az Általános Iskola és a
Baptista Gyülekezet csoportja nagy számban vett részt a programban.
Május 2-án történt meg az az intézményi bejárás, amelyen a felújítási, beruházási
terveinket beszéltük meg. A bejáráson a következő döntés született:
 Trianon Emlékpark: sétány tovább építése, emlékmű földdombjának
műfüvezése, vízelvezető árok fölé fahíd építése, sarokban lévő bokrok kivágása.
 Faluház: kovácsműhely kialakítása, istálló kitakarítása, vakolatjavítás, kemence
környékének térburkolata.
 Sportcsarnok: fűtéskorszerűsítés kazáncserével, használati vízrendszer
energiahatékonysági felújítása, vakolatjavítások, ablakok külső festése.
 Népház: nagyteremben ablakcsere, tetőablakok külső festése.
 Posta - Gyógyszertár épülete: homlokzatfestés.
 Orvosi rendelők: ablakfelújítás, ereszcsatorna javítás.
 Tahi bölcsőde- óvoda: falvizesedés megszüntetése, játékudvari fakivágások,
műfüvezés az óvodai játékoknál.
A tegnapi ülésen a közterületi játszóterek felújításáról tárgyaltunk. Rédai Erikával
közösen átnéztük a játékokat. A Bizottság 500.000 Ft-ot különített el a felújításokra
festésekre.
A „Tiszta udvar, rendes ház” pályázat kiírásáról egyeztettünk. Kérem a Képviselőket,
hogy mindenki egy ingatlant ajánljon, a jelentkezők mellett.
Rendezési tervvel kapcsolatban a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület támogatja a 046/1 hrsz-ú területen állattartásra alkalmas övezet
kialakítását, és felkéri az A.D.U. Tervező Irodát, hogy az államigazgatási szervek
részére készítendő dokumentációt ennek megfelelő szakmai tartalommal állítsa
össze. A módosítási költségek külön településrendezési szerződésben foglaltak
szerint a tulajdonost terhelik.
Szabó Judit: várhatóan mennyivel hosszabbítja meg ez az eljárás a rendezési terv
módosítását?
Nagyházu Miklós: amennyiben a szakhatósági engedélyek beszerzése miatt
jelentősen megnövekedne a módosítás ideje, kérni fogjuk a tulajdonost külön eljárás
megindítására.
Dr. Sajtos Sándor: aki támogatja a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a meghozta döntését.
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89/2013. (05.16.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, a
046/1 hrsz.-ú területen állattartásra alkalmas övezet kialakítását, és
felkéri az A.D.U. Tervező Irodát, hogy az államigazgatási szervek
részére készítendő dokumentációt ennek megfelelő szakmai
tartalommal állítsa össze. A módosítási költségek, külön
Településrendezési Szerződésben foglaltak szerint a tulajdonost
terhelik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2013. 05.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázati kiírás módosítását az
újságban meg kell hirdetni.
Schottner Jánosné: a Rózsa utca lakosait dicséret illeti, az udvarok nagyon
rendezettek. Javaslom, akár az egész utcát jelölni.
Nagyházu Miklós: nyitott ez a lehetőség is.
Az egyebek témakörben a felújítási tervünkben szereplő főtéri homlokzatfelújítás
lehetőségét tárgyaltuk.
Dr. Sajtos Sándor: aki a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázat módosításával
egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a meghozta döntését.
90/2013. (05.16.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete meghirdeti a
„Tiszta udvar, rendes ház” akciót, melynek keretében
lakóközösségek (utcák) is jelentkezhetnek, pályázhatnak.
A díj odaítélésére a Képviselő-testület tagjai is javaslatot tehetnek a
jelentkezéstől függetlenül.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására a Településfejlesztési Bizottságot a pályázat
kiírására.
Határidő:
Felelős:

2013. 06.10.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

-5-

Nagyházu Miklós: a Csereklye ház bontására kiírt pályázatra két ajánlat érkezett be
(Cserker Top Kft. 750.000Ft+Áfa, Dunakanyar Hulladékhasznosító Kft. 850.000 Ft+
Áfa), javaslom a kedvezőbb ajánlat elfogadását.
Dr. Sajtos Sándor: aki a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
javaslatát támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a meghozta döntését.
91/2013. (05.16.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csereklyeház bontásával a beérkezett ajánlatok alapján (750.000 Ft+Áfa) a
Cserker Top Kft-t bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2013.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Nagyházu Miklós: a Bizottság javasolja a Trianoni Emlékmű dombjának pázsit
műfűvel történő burkolását, valamint a vízelvezető árok fölé fahíd építését. A híd
építésére a következő ajánlatok érkeztek be.
 Karera-Fa Kft.:
bruttó 182.499 Ft;
 Sápi András egyéni vállalkozó: bruttó 298.000 Ft;
 Tamács Kft.:
nettó 289.000 Ft.
Kubanek István: vannak kétségeim, a Karera-Fa Kft árajánlatára vonatkozóan.
Csörgő Mihály: ez egy felajánlás a vállalkozó részéről, hiszen munkadíjat nem
számolt fel.
Dr. Sajtos Sándor: az átvételt követően fizetjük ki a vállalási árat. Javaslom, továbbá
a sétány megépítését is (250.000 Ft plusz költség).
Schottner Jánosné: ezen a részen a bejárókat nem lehetne ugyanúgy kiépíteni mit
Tahiban?
Dr. Sajtos Sándor: de, azonban nagy költséget jelentene most a településnek.
Javaslom a híd, és a hozzá csatlakozó sétány megépítését, maximum 500.000 Ft
költségben. Aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a meghozta döntését.
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92/2013. (05.16.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Trianon
emlékmű környezetének továbbépítéséhez (fahíd + sétány)
500.000 Ft költséget jóváhagy.
A kivitelezést a Karera Fa Kft (híd) és a sétányt + hídfőt a
legkedvezőbb ajánlatot tévő cég végzi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2013. 06.03.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Gazdasági Bizottság
Gaál Sándorné: a Gazdasági Bizottság nem ülésezett.
Közbeszerzési Bizottság
Dr. Pálvölgyi Tamás: a Közbeszerzési Bizottság nem ülésezett.
Szociális Bizottság
Schottner Jánosné: május 8-án volt ülésünk, a kérelmeket elbíráltuk, a
támogatásokat átutaltuk.
Kulturális Bizottság
Kubanek István: május 1-jei szigeti majális nagyon jól sikerült, a Ki Mit Tud
versenyen településünk első, a főzőversenyen második helyezett lett. Jövőre
Tahitótfalu a soros a rendezvény megrendezésében.
Hétfőn az Eperfesztivál és a Nemzeti Vágta rendezvény lebonyolítására vonatkozó
egyeztetésre került sor.
Molnár Zsolt szigetmonostori polgármester kezdeményezte a szigeti települések
megjelenését a Dumtsa Korzó rendezvényen, ezért Béres Gabriella
művelődésszervező kérésére szerdán a Faluházban megbeszélést tartottunk. A
megjelenés Tahitótfalu számára 75.000 Ft költséget jelentene.
Dr. Sajtos Sándor: nem javaslom ezen az előkészületi szinten, hogy megjelenjünk a
rendezvényen.
Kérem a Kulturális Bizottságot, hogy már most kezdje el a Nemzeti Vágta döntőjén a
település megjelenésének tervezését.
Csörgő Mihály: milyen előterjesztés az, ha adunk 75.000 Ft-ot, akkor megtöltik
tartalommal a sátrakat?! Tegyenek le egy programot az asztalra, és ennek
ismeretében majd döntünk.
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Schottner
Jánosné:
ez
véleményem
művelődésszervezőinek feladata.

szerint

a

szigeti

települések

Kubanek István: május 25-én a Kihívás Napja sportrendezvény, június 4-én a
Nemzeti Összetartás Napja ünnepség kerül megrendezésre. Ennek kapcsán
többször egyeztettünk Tóthfalu polgármesterével, Bata Ferenccel, így a délvidékről
újabb kővel gazdagodik a Trianoni Emlékmű.
Tóth János: írásban kiadtam az Eperfesztivál tervezett programját, várom a
javaslatokat, mert a programtervezetet a jövő héten lezárnánk.
Ezt követően a Képviselő-testület 20,17-20,34 óráig szünetet tartott.
3./ Tulajdoni ügyek
Szúnyoggyérítés
Dr. Sajtos Sándor: Bándiné Barlay Ágnes beadott ajánlata alapján, a bejelentések
megnövekedése és a szakemberek véleményét figyelembe véve, a szúnyoggyérítést
a vállalkozótól megrendeltük. A kistérségi rendszerben tavaly már történt
együttműködés a vállalkozóval, idén 100 Ft/ha –ral olcsóbb ajánlatot kaptunk.
Kérném a Képviselő-testület jóváhagyását.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a meghozta döntését.
93/2013. (05.16.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a község
közigazgatási területére megrendeli Bándiné Barlay Ágnes
vállalkozótól
a
földi
melegködös
szúnyoggyérítést
1270 Ft/ha/alkalom áron a költségvetési tartalék terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Baptista Gyülekezet kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (Népház ingyenes használata a
nyári gyermek-, és ifjúsági tábor megszervezéséhez) és javasolja annak
támogatását.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné) szavazattal, és 1 tartózkodás (Szabó Judit) mellett meghozta döntését.
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94/2013. (05.16.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Baptista
Gyülekezet nyári gyerektáborához ingyenesen biztosítja a Népház
igénybevételét (2013.07.08-13-ig).
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2013. 06.10.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Pollack Mihály Általános Iskola beadványa
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (étkeztetés biztosításához igényelt
konyhai eszközök beszerzése) és javasolja annak támogatását.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a meghozta döntését.
95/2013. (05.16.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az általános
iskolai tanulók étkeztetésének biztosításához az igényelt
evőeszközök vásárlásához a szükséges pénzügyi fedezetet a
költségvetési tartalék terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Bolláné Pintér Katalin kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (2013. évi közterület-használati díj
részletekben történő megfizetése), és javasolja annak támogatását.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a meghozta döntését.
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96/2013. (05.16.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bolláné
Pintér Katalin és Bolla Ferenc 2013. évi közterület-használati díjának
megfizetését 2013. június 1-től - december 28-ig, havi egyenlő
részletekben engedélyezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2013. 05.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Fehér Zoltán Istvánné felajánlása
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a felajánlás tartalmát (Vertical üzletház eladása az
Önkormányzat számára 95.000.000 Ft-ért) és nem javasolja annak támogatását.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a meghozta döntését.
97/2013. (05.16.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Fehér Zoltán
Istvánné által felajánlott, úgynevezett Vertical üzletház épületének
megvásárlási lehetőségével a megismert áron nem él
(95.000.000Ft)
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2013. 06.10.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (Népház és Faluház ingyenes
használata július 8-12-ig énekkari tábor megrendezéséhez), és javasolja annak
támogatását.
Schottner Jánosné: miért szükséges mindkét épület igénybevétele?
Szabó Judit: a Baptista Gyülekezet délutáni programot szervezett, a Sziget Hangja
délelőtti programot. Ráadásul van még egy program arra a hétre.
Dr. Sajtos Sándor: tekintettel arra, hogy a két rendezvény szervezője már
egyeztetett, nem okoz gondot.

- 10 -

Gaál Sándorné: ki szavatolja, hogy a programokat követően ugyanolyan állapotban
kapjuk vissza a használt intézményeket?
Tóth János: mindkét épületnek van felelőse.
Dr. Sajtos Sándor: aki ebben a formában támogatja a kérelmet, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Szabó Judit)
szavazattal, és 1 tartózkodás (Schottner Jánosné) mellett meghozta döntését.
98/2013. (05.16.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vox Insulae
Sziget Hangja Egyesület részére az Énekkari Tábor idejére (07.0812.) a Népházat és a Faluházat ingyenesen biztosítja, melynek
átadás – átvételéről az épületek felelősei (Béres Gabriella
művelődésszervező; Bozóki Sándorné gondnok) gondoskodnak.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2013.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Járdaépítés Tahi településrészen
Dr. Sajtos Sándor: Dr. Pálvölgyi Tamás elkészítette az ajánlattételi felhívást,
melynek tartalma a következő:
Tahitótfalu Község Önkormányzata (2021 Tahitótfalu, Kossuth u. 4., továbbiakban:
Ajánlatkérő) meghívja az alábbiakban írt munkák kivitelezésére vonatkozó árajánlat
(anyag+munkadíj) megtételére. A beruházás nem tartozik a közbeszerzésekről szóló
2011 évi CVIII törvény hatálya alá.
I. Az elvégzendő munkálatok
A Tahitótfalu (Tahi) Szentendrei út Tölgyfa utca - Egri J. utca közötti szakaszán a
gyalogos járda felújítási munkái.
Az elvégzendő munkálatok részletes leírását, mennyiségi és minőségi kikötéseket a
felhívás melléklete tartalmazza.
A mellékletben felsorolt munkákon kívül a további feladatok:
- 50 méterenként a minta keresztszelvény elkészítése
- a nyertes pályázó feladata a felújítási munkákhoz kapcsolódó
forgalomtechnikai terv elkészítése
II. Jelentkezési feltételek
2.1.Árajánlatot tehet minden olyan egyéni, vagy társas vállalkozás, (továbbiakban:
Vállalkozó) amelyet az Ajánlatkérő meghív, továbbá legalább kettő, ugyancsak
önkormányzat által finanszírozott közút, vagy járdaépítési, felújítási munkálataiban
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fővállalkozóként részt vett. A referenciákat kérjük ellenőrizhető módon megjelölni,
vagy arról igazolást mellékelni.
2.2. További feltétel: a jelentkezők között a jelentkezés benyújtását megelőző két
évben nem állott fenn fővállalkozó-alvállalkozói kapcsolat.
2.3. Mivel kizáró ok, a jelentkezési feltételek fennállását és az erre vonatkozó
nyilatkozatok valóságtartalmát az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatakor ellenőrzi.
2.4. Az ajánlathoz társas vállalkozások esetén 15 napnál nem régebbi hiteles
cégkivonatot, egyéni vállalkozások esetén vállalkozói igazolványhiteles másolatát
kérjük mellékelni. Amennyiben a társas vállalkozás ellen törvényességi felügyeleti
eljárás van folyamatban, úgy az kizáró oknak tekintendő.
III. Egyéb információk
3.1. A felújítással érintett terület geodéziai felmérésére vonatkozó dokumentáció az
Ajánlatkérőnél a hivatali órákban átvehető.
3.2. Az ajánlat benyújtása előtt az Ajánlatkérő egy alkalommal a Vállalkozó részére
biztosítja a kivitelezés helyszínének műszaki bejárását
3.3. Az Ajánlatkérő a felújítási munkálatok vonatkozásában a Magyar Közút Nzrt Pest
Megyei Igazgatóságával a szükséges egyeztetéseket lefolytatta.
3.4. A munkálatok befejezésének határideje: 2013. …
3.5. Az ajánlathoz kérjük mellékelni a vállalkozási szerződés tervezetét, valamint a
kivitelezési ütemtervet. Mindezek hiánya kizáró ok.
3.6. A vállalkozási szerződés minimális feltételei a mellékelt műszaki tartalom mellett:
a./ Előleg, részteljesítés nincs
b./ A számla a sikeres átadás-átvételi eljárást követően nyújtható be
c./ fizetési határidő: a számla benyújtásától számított 15 banki nap
d./ késedelmi kötbér: minimálisan a késedelem minden megkezdett napja után a
nettó vállalkozói díj 0,5%-a, maximum 15
%. A késedelmi kötbér összege
annak mértékétől függetlenül a vállalkozási díjból visszatartható
e./ Meghiúsulási kötbér: minimálisan a nettó vállalkozói díj 15%-a. A meghiúsulási
kötbér összege a szerződés megszűnése esetén a megkezdett, de be nem
fejezett mű tekintetében végzett elszámolás során a vállalkozót megillető
díjból visszatartható, illetve a teljesítés megkezdése előtti meghiúsulás esetén
átalány kártérítésként illeti meg az Ajánlatkérőt.
f./ Garanciális időtartam: 24 hónap
g./ A 12 hónapos garanciális visszatartás minimális összege a bruttó vállalkozói
díj 5%-a.
h./ A 30 napot meghaladó vállalkozói késedelem esetén az Ajánlatkérő jogosult a
szerződéstől elállni és a meghiúsulási kötbér iránt igényét is érvényesíteni.
i./ A Vállalkozó az Ajánlatkérő hozzájárulásával vehet igénybe alvállalkozókat
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IV. Az ajánlatok benyújtása
Az ajánlatokat lezárt postai borítékban a Polgármesteri Hivatal titkárságára kérjük
személyesen leadni, vagy ajánlott tértivevényes küldeményként Tahitótfalu Község
Polgármesteri Hivatala 2021 Tahitótfalu Kossuth Lajos u.4. címre feladni.
A borítékon kérjük feltüntetni „Tahitótfalu, Szentendrei úton a Tölgyfa utca – Egri J.
utca közötti járda szakasz felújítási munkálatai”
A leadási határidő: 2012.06.
A postai úton történő benyújtásnál kérjük figyelembe venni, hogy a küldeménynek a
fenti határidőn belül kell a Polgármesteri Hivatalba beérkeznie.
Sérült, bontott, vagy újra ragasztott borítékot nem áll módunkban átvenni.
A beérkezett ajánlatok bontására az Ajánlatkérő hivatali helyiségében kerül sor
2013……………n…………. órakor
A beérkezett ajánlatok bírálatára és az eredményhirdetésre Tahitótfalu Község
Önkormányzat Képviselő Testületének 2013…………. tartandó ülésén kerül sor.
Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlatok beérkezésétől kezdődően az
eredményhirdetést követő 15 nap.
V. A bírálati szempontok
5.1.A beérkezett ajánlatok bírálatára és rangsorolására, az alábbiakban írt sorrend
szerint kerül sor:
Az elsődleges bírálati szempont:
a./ A legalacsonyabb nettó vállalkozói díj
Amennyiben kettő, vagy több, azonos - legalacsonyabb - összegű vállalkozói
díjat tartalmazó ajánlat érkezik be, úgy ezek versenyben maradnak és ez
esetben a következő értékelési szempont:
b./ A vállalt garanciális visszatartás összege. A minimális összeg a bruttó
vállalkozói díj 5%-a, felső határt az Ajánlatkérő nem állapít meg.
Amennyiben kettő, vagy több azonos- legalacsonyabb - összegű vállalkozói
díjat, illetve azonos mértékű garanciális visszatartást tartalmazó ajánlat
érkezik be, úgy ezek versenyben maradnak és ez esetben a következő
értékelési szempont:
c./ A vállalt meghiúsulási kötbér összege, amely minimálisan a nettó vállalkozói
díj 10%, felső határt az Ajánlatkérő nem állapít meg. A meghiúsulási kötbér
összege a szerződés megszűnése esetén a megkezdett, de be nem fejezett
mű tekintetében végzett elszámolás során a vállalkozót megillető díjból
visszatartható, illetve a teljesítés megkezdése előtti meghiúsulás esetén
átalány kártérítésként illeti meg az Ajánlatkérőt.
5.2.Az Ajánlatkérő fenntartja a jogát ahhoz, hogy az ajánlattételi felhívást
eredménytelennek nyilvánítsa, különösen az alábbi esetekben:
 ha a beérkezett ajánlatokban a legalacsonyabb vállalkozói díj mértéke
meghaladja az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét
 ha több Vállalkozó is az 5.1. a./ b./ c./ pontokban írtak vonatkozásában azonos
összegű, illetve mértékű ajánlatot tesz.
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Dr. Pálvölgyi Tamás: a határidőket kell meghatározni.
Dr. Sajtos Sándor: az árazatlan költségbecslés az ajánlatbekérő mellékletét
képezné.
Tóth János: javaslom, a Képviselő-testület hagyja jóvá a tartalmat, és hatalmazza fel
a Polgármestert és a Közbeszerzési Bizottság elnökét a határidők meghatározására.
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a meghozta döntését.
99/2013. (05.16.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete ajánlattételi
felhívást tesz közzé a Tölgyfa utca – Egri J. utca közötti járdaszakasz
felújítására, melyben a határidőket pontosítani szükséges.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

COOP üzletház átépítése
Dr. Sajtos Sándor: a Jáber Kft. képviselője Borsos János március 21-én küldött
levelében a COOP üzletház átépítésére vonatkozó Településfejlesztési Szerződés
alábbi módosításaira tett javaslatot:


a Településfejlesztési Bizottság által elfogadott látványterv, valamint 1654
hrsz-ú önkormányzati ingatlanra, és a járdára vonatkozó helyszínrajz (melyen
kijelölésre kerül a felújítandó, illetve átépítendő rész), a szerződés mellékletét
képezze,



a Képviselő-testület módosítsa 2015. szeptember 31-i dátumra a
szerződésben vállalt, az építéssel összefüggő összes kötelezettségét. Ezt a
kérést azzal indokolta, ha a plázastop alóli felmentés kérelme elutasításra
kerül, a jelenleg érvényben lévő jogszabály 2015. január 1-vel veszti hatályát.

A helyszínrajz pontosítását követően kérem, hatalmazzon fel a Képviselő-testület a
szerződés aláírására.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a meghozta döntését.
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100/2013. (05.16.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Coop
üzletház átépítésére kötött szerződés módosítását a Jáber Kft-vel
elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2013. 06.10.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Bánáti Anita kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (Örökmozgó Tábor
megrendezéséhez a Faluház használata kedvezményes bérleti díjért 3×5 napra a
nyári szünetben), és 50%-os kedvezményt javasol a Faluház bérleti díjából.
Dr. Pálvölgyi Tamás: javaslom, hogy csak tahitótfalui gyermekek vegyék igénybe a
táborozást. A méltányolást lehetővé teszi a rendelet?
Tóth János: esetleg idén próbaképpen ingyenesen engedélyezhetné a Képviselőtestület az épület használatát, és kérni kellene a szervezőtől beszámolót a táborban
történtekről és a tapasztalatokról.
Nagyházu Miklós: támogatom a javaslatot.
Szabó Judit: a kérelemben szerepel a tábor díja, kérelmező bizonyára számolt a
bérleti díjjal. Esetleg 2 óra bérleti díjért engedélyezzük a használatát.
Csörgő Mihály: javaslom az ingyenes használat engedélyezését.
Dr. Pálvölgyi Tamás: támogatom, a kérelmet azzal a kikötéssel, hogy kizárólag helyi
gyermekek vegyék igénybe a tábort, és javaslom a rendelet módosítását.
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a meghozta döntését.
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101/2013. (05.16.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bánáti
Anita (óvónő) által tervezett „Örökmozgó tábor” megrendezéséhez,
egyeztetett időpontban a Faluházat ingyenesen biztosítja maximum
3×5 nap erejéig 2013-ban.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2013.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Szent István utcai vízelvezető javítása
Dr. Sajtos Sándor: a Tahi, Szent István utcai vízelvezető oldalfala több helyen
meggyengült és részben beomlott. A rács még egyben van, de várható, hogy
hamarosan beszakad. Amennyiben a rács beszakad, akkor a rács kerete és a rács is
károsodhat, pótlása szükségessé válhat. Javaslom Cserker-Top Kft ajánlatának
(291.465 Ft) elfogadását, és a vízelvezető alépítményének újraépítését.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a meghozta döntését.
102/2013. (05.16.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent
István utcai vízelvezető rendszer felújítását a beérkezett ajánlat
(291.465 Ft bruttó) alapján a Cserker Top Kft-től megrendeli.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2013. 06.10.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Népház tetőjavítása
Dr. Sajtos Sándor: A Népház teteje a tavaszi esőzések alkalmával több esetben
beázott, illetve a falon, valamint néhány ablakon is befolyt a víz az osztálytermekbe.
Ez a probléma már az elmúlt években is többször jelentkezett. Papp Lászlóval a
Tetőtár Kft képviselőjével megtekintettük a tetőt és a csapadékvíz-elvezető csatornát,
melyre a mellékelt árajánlat (383.732 Ft) szerinti javítási árajánlatot tette. Javaslom
az ajánlat elfogadását, és a tető, valamint a csapadékvíz-elvezető csatorna javítását.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a meghozta döntését.
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103/2013. (05.16.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Népház
tetőfelújítását a beérkezett ajánlat alapján a Tetőtár Kft-től 383.732 Ft
bruttó áron megrendeli.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2013. 06.10.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Elektro V.T. Kft. levele
Dr. Sajtos Sándor: az Elektro V.T. Kft Tahitótfalu területén végzi a közvilágítás
javítási feladatait. Vállalkozó visszamenőleges hatállyal kéri a vállalkozói díj
módosítását, ami nem szerződésszerű kérés ezért javaslom, hogy a fennálló
szerződés többi részének változatlanul hagyása mellett a KSH által közzé tett
árindex alapján a vállalkozói ár 5,7%-os emelését tárgy év június hónaptól. Aki a
javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a meghozta döntését
104/2013. (05.16.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
közvilágítási hálózat karbantartására kötött szerződés módosítását,
az Elektro VT Kft-vel 2013. 06.01-től elfogadja. (5,7%-os áremelés)
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2013. 06.10.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Tahi óvoda gyepesítése
Dr. Sajtos Sándor: a Tahi óvoda zöldfelület karbantartási költségei a következőek:
Füves rész kb.: 1165 m2
Karbantartási munkák éves szinten: fűnyírás évente kb. 7 alkalom, locsolás,
Felmerülő költségek: munkabér: kb.: 35.000 Ft, üzemanyag: kb.: 15.000 Ft, gépek
karbantartási költsége és amortizációja: kb.: 3.500 Ft, vízdíj és csatornadíj: kb.: 50
m3 fogyasztás: 15.000 Ft +18.000 Ft. A Költségek összesen: kb.: 86.500 Ft.
A terület gyepesítése a Gyalogfenyő Kft. által beadott árajánlat szerint 18.500 Ft/m2.
Javaslom a döntés elhalasztását.
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Nagyházu Miklós: egyetértek a javaslattal, a Településfejlesztési
Környezetvédelmi Bizottság kidolgozza a legkedvezőbb megoldást.

és

Szabados-Molnár Ágnes beadványa
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az beadvány tartalmát (2,5%-os díjemelés kérelem a
közterületek karbantartására kötött szerződésben szereplő díjak tekintetében). A
fennálló szerződés többi részének változatlanul hagyása mellett javaslom a
vállalkozói ár 2,5%-os módosítását.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a meghozta döntését
105/2013. (05.16.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
közterületek karbantartására Szabados-Molnár Ágnes vállalkozóval
kötött szerződés módosítását (2,5%-os áremelés 2013. évre)
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2013. 06.10.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Villasor 3437 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátása
Dr. Sajtos Sándor: az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. tervezte a Villasor
3437 hrsz-ú ingatlan elektromos energia ellátásához szükséges kiviteli terveket. A
vezeték a Villasor alatt 60 cm-rel védőcsőben földkábellel, majd a 678 hrsz-ú
önkormányzati ingatlanon mintegy 30 méter hosszban kerül kiépítésre. Mivel a
Villasor mart aszfalttal borított, viszonylag gyakran keletkeznek az úton kisebb
vízmosások és gyakran végzünk ott gépmunkát, javaslom a kábel 1 méter
mélységben történő vezetését a Villasor alatti részen, valamint 100.000 Ft kaució
befizetését a közterület-bontási engedélyhez.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a meghozta döntését
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106/2013. (05.16.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete közútkezelői
és tulajdonosi hozzájárulást biztosít a Tahitótfalu, Villasor 3437 hrsz-ú
ingatlan elektromos energia ellátásához földkábelen keresztül. Az
engedély feltétele közterület-bontási engedély kiváltása, 100.000,- Ft
közterület-bontási kaució befizetése, valamint a Villasor alatti részen a
kábel 1 méteres mélységben történő átvezetése.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2013. 05.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Bereczki 97 Kft kérelme
Dr. Sajtos Sándor: a Bereczki 97 Kft. a 1593/1 hrsz-ú (Szabadság út – Ady Endre
utca) ingatlan közterület kapcsolatának kialakításához kéri az Önkormányzat
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását. A benyújtott dokumentáció szerint
kérelmező aszfaltburkolattal kívánja a közútkapcsolatot kivitelezni, valamint a
Szabadság út és a 1593/1 hrsz-ú ingatlan közötti mintegy 40 méter hosszú
bekötőúton 40 t össztömeget meghaladó járműforgalmat tervez. Szabados-Molnár
István falugondnok javaslata szerint a helyben szokásos módon, a későbbiekben
történő esetleges közterületbontás esetén újra felhasználható burkolattal (pl. szürke
viacolor) engedélyezzük a kapubejáró kiépítését. Mindezek mellett a 40 méteres
bekötőút jelentősen megnövekedett terhelése miatt, javaslom kérelmező kötelezését
az útszakasz folyamatos karbantartására.
Csörgő Mihály: egyetértek azzal, hogy kérelmező tartsa karban az utat, de
véleményem szerint a beadott tervnek megfelelően engedélyezzük az út építését.
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a meghozta döntését.
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107/2013. (05.16.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete közútkezelői
és tulajdonosi hozzájárulást biztosít a Tahitótfalu, 1593/1 hrsz-ú
ingatlan kapubehajtójának a beadott tervdokumentáció alapján történő
megépítéséhez. Ugyanakkor kötelezi kérelmezőt a használt útszakasz
folyamatos karbantartására.
A Képviselő-testület kártérítési kötelezettséget nem vállal, amennyiben
a területen a jövőben akár közműfejlesztés, akár egyéb okból feltárás,
közterület-bontás történik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2013. 05.16.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Papp János kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (Nagy Imre utca végének
aszfaltozása). Javaslom a lakók fogalmazzák meg, milyen mértékben járulnának
hozzá az út javításához.
Fővárosi Vízművek Zrt-vel kötendő megállapodás
Dr. Sajtos Sándor: a Fővárosi Vízművek Zrt-vel kötendő megállapodás tervezetében
az alábbi módosításokat javasoltam.
1. A megállapodás 9. pontjának javasolt szövege:
A felek jelen megállapodás alapján, együttesen fellépnek a vízkészlet
használati járulék terhére történő állami támogatás megszerzése érdekében a
szigeti önkormányzatok vonatkozásában.
2. A fentieknek megfelelően az eredeti 9. pont 10. pontként szerepelne.
A vízbázis védelmi célú támogatás felhasználhatóságának kiegészítése a Fővárosi
Vízművekkel korábban egyeztetett szempontrendszernek megfelelően javasoljuk az
adott pontokat kiegészíteni az alábbiakkal:
 A csatornahálózat fejlesztésének felújításának tervezése kivitelezése,
 csatornahálózatokra történő lakossági rákötések támogatása,
 szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése, szigetek fenntartása tárolóedények
beszerzése,
 illegális hulladék elleni harc, illegális hulladéklerakók felszámolása
külterületen,
 Duna-parti árterület tisztítása,
 Duna-part fejlesztése (hulladékgyűjtők, padok, parti sétány felújítása),
 települési folyékony hulladék elhelyezésének fejlesztése, támogatása,
ellenőrzése,
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 lovas útvonal tervezése, kialakítása, fenntartása a Szentendrei szigeten,
 csónakkikötő létesítése, vízi-, és parti építmények tervezése, kivitelezése
(vízcsatlakozás tervezése, kivitelezése, elektromos csatlakozás tervezése
kivitelezése, hatósági díjak),
o a belső védőkörzetek kerítéssel védett szakaszai a meder oldalról
nyitottak, így megfelelő koncentrált infrastruktúra kiépítésével az
evezős turizmus által keletkező környezeti terhelések csökkenthetők a
kutak környezetében.
Szabó Judit: kaptunk választ arra a kérdésére, hogy részvénycsomag vásárlására
fordítható –e a támogatási összeg?
Dr. Sajtos Sándor: nem fordíthatjuk részvényvásárlásra.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a meghozta döntését
108/2013. (05.16.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fővárosi
Vízművek Zrt-vel kötendő szerződés tervezetét elfogadja, mely az
ivóvízbázis védelmi visszatérítés (1%) díját szolgálja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására, a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2013. 06.10.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Buszváró felújítása
Dr. Sajtos Sándor: javaslom, később tárgyaljuk a kérdést, megfelelő előkészítés
után, csak tájékoztatásként küldtem meg az ajánlatokat.
Református Gyülekezet kérelme
Dr. Sajtos Sándor: az Egyházközség ebben az évben is napközis tábort tervez,
melynek helyszíne az Önkormányzat tulajdonában lévő, de a Fasori Református
Gyülekezet által használt Isten tábora lesz. A tábor idején szükségük lenne meleg
ebédre június 18-21. között, melyet idén is kedvezményes áron szeretnének
megkapni, illetve segítséget kérnek az ebéd leszállításában is. Javaslom,
támogassuk a kezdeményezést.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a meghozta döntését
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109/2013. (05.16.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Református
Egyház által szervezett nyári napközis tábor megrendezéséhez
maximum 60 fő részére ebédet biztosít, melynek költsége az iskolai
ebéd díjával megegyezik.
A Képviselő-testület támogatja a tábor megtartását, mint
önkormányzati és egyházi közös tábor, és felkéri a tábor bérlőjét
(Fasori Református Egyházközség) a kedvezmény megadására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2013. 06.10.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Ceglédi Sándor kérelme
Tóth János: Ceglédi Sándor, a Tahi, Hermann Ottó utca 251 hrsz-ú ingatlan
tulajdonosa rá kíván csatlakozni a szennyvízcsatornára, azonban a csonk nincs az
ingatlanra bevezetve. Szabados-Molnár István falugondnok árajánlatot kért Csiki
Lászlótól (227.225 Ft + Áfa). Amennyiben a közműfejlesztési hozzájárulás nem kerül
befizetésre -amit meglévő vezetékrendszer (kiépített csonk) esetén 98.000 Ft-ban
határozott meg a Képviselő-testület-, az Önkormányzatnak nincs bevezetési
kötelezettsége. Abban az esetben viszont amennyiben a kérelem arra irányul, hogy a
közműfejlesztési hozzájárulást be kívánja fizetni kérelmező, és az ajánlatban
szereplő összegért elvégeztetni saját költségén a beruházást, akkor javaslom,
járuljon hozzá a Képviselő-testület. Sajnos a kérelem nincs konkrétan
megfogalmazva, ezért nem pontosan érthető a tartalma.
Dr. Sajtos Sándor: megfelelő előkészítést követően döntsünk a kérdésben.
4./ Beszámoló a gyámügyi feladatok ellátásáról, a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat működéséről
Tóth János: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése értelmében „a települési önkormányzat és az állam
fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig –
a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az
értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást
követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak.”
Az átfogó értékelés elkészítéséhez a tartalmi követelményeket a gyámhatóságokról,
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)
kormányrendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
A jogszabály által megadott szempontoknak megfelelő szakmai anyag az
előterjesztés 1. számú mellékletében található, mely a következő:
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1./ A település demográfiai mutatói:
Tahitótfalu község állandó lakosainak száma (2013. január 1-i állapot szerint) 5701
fő. A népesség megoszlása az alábbiak szerint alakul:
0-3 éves
Férfi Nő
114 103

4-6 éves
Férfi Nő
82
80

7-18 éves
Férfi Nő
374 386

19-99 éves
Férfi Nő
2237 2325

Összesen = 5701 fő
2./ Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt az Önkormányzat 85 családnak,
összesen 152 gyermek részére folyósított a 2012-es évben. Az elbírálás jövedelem
és vagyonnyilatkozat alapján történik, összesen 1.620.000,- Ft került kifizetésre. A
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt évente két alkalommal, júliusban és
novemberben (átlagban 5.800,- Ft összegben) kapták meg a jogosult családok.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban a Szociális Bizottság döntése alapján 55
esetben állapított meg támogatást, összesen 650.000,- Ft került kifizetésre. A
támogatást zömében beiskolázási segély címén, tankönyv hozzájárulásra, ingyenes
tankönyv, tanulmányi kirándulásra, táborozásra használták fel. A támogatás összege
átlagosan tízezer forint volt gyermekenként.
Természetbeni juttatást a „baba csomag” keretében adott az Önkormányzat,
gyermekenként átlagban 5.000.-Ft értékben, ez 39 gyermek esetében 193.000,- Ft
kiadást jelentett.
Beiskolázási segély 75 gyermeket érintett a 2012-es évben, összesen 750.000,- Ft
összegben.
Étkezési térítési kedvezmény: Az Önkormányzat étkezési térítésre 1.374.375,- Ft-ot
fordított. Ez 25 gyermeket érintett, óvodás és iskoláskorúakat egyaránt, átlagosan
50%-os támogatást biztosított az Önkormányzat.
Nyári gyermekétkeztetésben részesített az Önkormányzat 44 gyermeket, július és
augusztus hónapokban (319.968,- Ft)
3./ Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Gyermekjóléti szolgáltatás:
A települési önkormányzat a településen élő gyermekek veszélyeztetettségének
megelőzését a gyermekjóléti szolgáltatás útján végzi. A Gyermekjóléti Szolgálat az
eset összes körülményeinek feltárása után mérlegeli, hogy a kialakult
veszélyeztetettség megszüntethető-e az önként igénybe vehető alapellátásban, vagy
a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó, illetve egyéb hatósági intézkedés
kezdeményezésére van szükség.
A Gyermekjóléti Szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el.
Feladata a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének
elősegítése. A családgondozó a gyámhatóság által védelembe vett kiskorúakra
egyéni gondozási-nevelési tervet készít, a veszélyeztetettség megszüntetésében
aktívan közreműködik. Tahitótfaluban a lakosság létszámára való tekintettel, heti két
alkalommal történik a feladatellátás. A családgondozó munkáját egy főállású
pszichológus segíti.
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A Gyermekjóléti Szolgálat a szociális krízishelyzetben lévő várandós anyákat
tájékoztatja a támogatásokról, ellátásokról, segíti az ellátásokhoz való
hozzájutásban. A születendő gyermek felnevelését nem vállaló várandós anyát pedig
az örökbeadás lehetőségéről.
Tahitótfalu községben az elmúlt időszakban két veszélyhelyzetben lévő várandós
anya volt.
A Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi tevékenységéről külön beszámolót nyújtott be.
(mellékelve)
A jegyzői gyámhatóságnak a Gyermekjóléti Szolgálattal jó és kiegyensúlyozott a
kapcsolata. A kapcsolattartást és az információáramlást segítik, a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett jelzőrendszeri találkozók.

-

-

-

-

4./ A jegyzői hatáskörben tett hatósági intézkedések:
Gyámhatósági döntések száma: 24 darab elsőfokú határozat
Bejövő ügyiratforgalmi adatok (segélyek nélkül): 63 alapszám, 134 alszám
Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma:
 Előző év december 31-én nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma: 120
 A tárgyévben nyilvántartásba vett veszélyeztetett kiskorúak száma: 63
 A tárgyévben nyilvántartásba vett családok száma, amelyben veszélyeztetett
kiskorúak élnek: 41
 A tárgyévben a nyilvántartásból törölt veszélyeztetett kiskorúak száma: 6
 Tárgyév december 31-én nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak (halmozott
adat) száma: 177
 Tárgyév december 31-én nyilvántartott családok száma, amelyekben
veszélyeztetett kiskorúak élnek: 71
A veszélyeztetettség okai:
 Környezeti,
magatartási,
anyagi,
lelki
(érzelmi)
elhanyagolás,
tankötelezettség elmulasztása miatti
A védelembe vett kiskorúak száma:
 Az előző év december 31-én nyilvántartott, védelembe vett kiskorúak száma:
5
 A tárgyévben nyilvántartásba, védelembe vett kiskorúak száma: 0 (50 órát
meghaladó igazolatlan iskolai hiányzás miatt)
 Tárgyévben a védelembe vétel megszüntetésre került (kiskorúak száma): 3
 Tárgyév december 31-én nyilvántartott, védelembe vett kiskorúak száma
(halmozott adat): 2
 Családok száma, amelyekben a védelembe vett kiskorúak élnek: 1
Védelembe vétel keretében elrendelt intézkedések és az azzal érintett
gyermekek száma (tárgyév):
 Szülő kötelezése, hogy keresse fel a családvédelemmel foglalkozó szervet: 6
 A gyermek számára – kifogásolt magatartásának megszüntetése érdekében
– magatartási szabályok megállapítása: 6

2012. december 31-én 2 fő volt a védelembe vett kiskorúak száma. A 2011-ben
védelembe vett gyermekek közül három gyermek védelembe vétele szűnt meg,
2012-ben egyetlen gyermek sem került védelembe vételre. A védelembe vétel okai:
zömében iskolai hiányzás, tanulási problémák, a szülők nem megfelelő
együttműködése az iskolával. A gyámhatóság a védelembe vétel keretében
határozatban kötelezte a szülőt a tankötelezettség teljesítésére, a napközi
igénybevételére, a családgondozóval való együttműködésre, a gyermekek megfelelő
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orvosi ellátásának igénybevételére. A védelembe vétel indokoltságát,
eredményességét a jegyző évente egy alkalommal felülvizsgálja, de szükség esetén
bármikor a családgondozó, szülő, gyermek jelzése alapján.
2013. január 1. napjától a gyámügy kikerült a jegyzői hatáskörből. A folyamatban
lévő ügyeket átadtuk a Szentendrei Járási Hivatal Gyámhivatala részére.
5./ Szakmai ellenőrzések:
Az elmúlt 2011-es és 2012-es években a gyámhatóság tevékenységét a felettes
szerv nem ellenőrizte.
A 2009-es évben a gyámhatóság tevékenységét a Pest Megyei Főügyészség
felülvizsgálta, melynek során a védelembe vételi eljárások lefolytatását ellenőrizte.
6./ A jövőre vonatkozó javaslatok:
A gyámhatósági eljárások legnagyobb része igazolatlan iskolai hiányzások miatt
indul, a védelembe vétel fő oka is ez. Sok szülő nincs tisztában azzal, hogy
gyermeke nagymértékű igazolatlan hiányzásai miatt akár szabálysértési felelősségre
is vonható, pénzbírság szabható ki vele szemben.
A gyermekek egy részénél az igazolatlan hiányzások valamilyen családon belüli
zavart, a szülők odafigyelésének, következetességének hiányát jelzik. Más részében
a szülők úgy érzik tehetetlenek, ők mindent megadnak a gyermeknek, aki ennek
ellenére el-ellóg az iskolából. Nincs eszközük, amivel a hiányzásokat
megakadályoznák. Ez leginkább a 14-18 éves korosztályra jellemző.
A szülői felelősséget mind jobban előtérbe kellene helyezni. A gyermekek
szabadidejének hasznos eltöltéséhez a családon belüli közös programok, a szülőkkel
közösen eltöltött minőségi idő, a beszélgetések fontosak. Több sport-, ill. egyéb
programra is szükség lenne, ahol a barátok, iskolatársak, saját korosztályukkal
tartalmasan, a személyiségüket építő módon tudják a szabadidőt eltölteni.
7./ A bűnmegelőzés:
Az önkormányzat szervei (Képviselő-testület, bizottság, hivatal és intézmények)
együttműködnek a helyi rendőri szervekkel és civil szervezetekkel a bűnmegelőzés
terén. Az oktatási intézményekben szakemberek segítségével bűnmegelőzési
tájékoztatásra került sor.
A kiskorúak által elkövetett szabálysértések általában kisebb értékű lopások,
ritkábban rongálások. Jellemző a szegénységből eredő lopás is, de sok esetben a jó
módú szülők gyermekei követnek el lopást. Főként a 13-17 éves gyermekek
problémája ez. Elsősorban a szülők életvitele, hozzáállása az, ami példamutató kell,
legyen a gyerek számára. Ebben az életkorban azonban a szülők mellett nagy, talán
még nagyobb szerepe is van a kortársak, barátok, haverok közösségének. Sokszor
közösen, csoportban ezek a gyerekek bátrabbak, a többiek hatására olyat is
megtesznek, ami egyébként nem jutna eszükbe. Segíthetne a probléma
megoldásában a hasznos időtöltés, programok szervezése, sportolásra nevelés.
8./ Civil szervezetekkel való együttműködés
Az önkormányzat több helyi alapítvánnyal, egyesülettel karöltve, a gyermekek,
fiatalok szabadidejének tartalmas, hasznos időtöltését tűzte ki célul, mely az
egészséges életmódra nevelést, közvetve a bűnmegelőzést is célozza. A Pollack
Mihály Általános és Zeneiskola minden nyáron szervez táborokat a gyermekeknek.
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A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány minden korosztály, köztük a
gyermekek, fiatalok részére szabadidős programokat szervez: kézművesség,
sportprogramok, stb. Különösen fontos a nyári, ingyenes napközis-tábor, amely a
szabadidő vidám, érdekes, hasznos eltöltését kínálja sok gyermek számára.
A Tahitótfalui Lovassport Egylet, a Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú Íjász
Sportegyesület, a Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidő Sportegyesület, az általános
iskolások, fiatalok egészséges életmódra nevelésén, a sport megkedveltetésén
munkálkodik évente több rendezvénnyel.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
104. § (1) bekezdés e) pontja alapján a fenntartó „ellenőrzi és évente egy alkalommal
értékeli a szakmai munka eredményességét, a szakmai program végrehajtását,
valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát.”
Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások közül a
gyermekjóléti szolgáltatásról, a gyermekek napközbeni ellátásáról, a családok és
gyermekek átmeneti elhelyezéséről gondoskodik.
A családsegítői, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatot ellátó Dunakanyari
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai munkájáról szóló 2012. évi
beszámolója, az előterjesztés 2. számú mellékletében található.
Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek:
- intézményi önértékelés az intézmények Szakmai Programjaiban megfogalmazott
célok megvalósulásáról,
- statisztikai adatok leképezése az adott szakterületre vonatkozóan,
- szakmai konzultáció,
- gondozási, nevelési folyamatok megfigyelése.
Dr. Sajtos Sándor: amennyiben nincs kérdés, hozzászólás javaslom, az
Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló beszámolót, és a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
szakmai munkájáról szóló 2012. évi beszámolóját elfogadását.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a meghozta döntését
110/2013. (05.16.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi
gyámügyi munkáról szóló beszámolót, valamint a Gyermekjóléti és
Családgondozói Szolgálat működéséről szóló tájékoztatást elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2013. 06.10.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Nyári gyermekétkeztetés
Tóth János: az elmúlt években, mintegy 50 gyermeknek tudott a Képviselő-testület a
nyári időszakban szociális alapon ebédet biztosítani. Az állam által kiírt pályázat a
nem hátrányos helyzetben lévő települések esetében, mint például Tahitótfalu
maximum a gyermekvédelmi támogatásban részesülők 25%-ra pályázhat úgy, hogy
az étkeztetést saját konyhán oldja meg és kistermelőtől vásárolt alapanyagokat
használ. Ennek a kivitelezése nagyon nehéz, hiszen így a konyha nem zárhatna be,
a kötelező felújítási feladatok nem végezhetőek el. Javaslom ezért, hogy 50 fő
részére, maximum 50 napon keresztül, maximum 440 Ft/adag áron biztosítsuk
nyárra a rászoruló gyermekeknek meleg ételt.
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a meghozta döntését
111/2013. (05.16.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociálisan
rászoruló gyermekek nyári étkeztetését vállalja, maximum 50 napon
keresztül, maximum 440 Ft/adag áron, melyhez maximum 1.000.000
Ft költségvetési fedezetet biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2013. 06.18.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

5./ Helyi rendeletek felülvizsgálata
Állattartási rendelet módosítása
Tóth János: a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság már többször
megvizsgálta a rendelettervezetet. Amennyiben van még javaslat, akár a lakosság
bevonásával a későbbiekben is dönthet a Képviselő-testület.
Nagyházu Miklós: javaslom a módosítás elfogadását.
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Rédai Dávid, Schottner Jánosné, Szabó Judit)
szavazattal, és 1 tartózkodás (Dr. Pálvölgyi Tamás) mellett megalkotta rendeletét.
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TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2013. (05.17.) RENDELETE
A HELYI ÁLLATTARTÁSRÓL SZÓLÓ

14/2007. (XI.26.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

6./ Egyebek
Dr. Pálvölgyi Tamás: javaslom, az üléseken hozott határozatokat a testületi ülésen
pontosan határozzuk meg, hogy a későbbiekben ne legyen kérdéses azok tartalma.
Tóth János: el kell dönteni, hogy milyen lesz a Képviselő-testület munkamódszere.
Volt már arra kezdeményezés, hogy két héttel a tervezett ülést, megelőzően
beérkezett anyagokat tárgyalja csak a Képviselő-testület úgy, hogy az érintett
bizottság az azt követő héten megvizsgálja a kérelmeket, előkészíti majd az
előterjesztés és határozati javaslat alapján a Képviselő-testület dönt. Annak idején
végül az a döntés született, hogy nem korlátozza magát a testület.
Dr. Sajtos Sándor: nehezen kivitelezhető a javaslat.
Dr. Pálvölgyi Tamás: nyilván nem az összes, hanem a fontosabb határozatok
esetében lenne ez az eljárást.
Dr. Sajtos Sándor: ezt elfogadhatónak tartom.
Nagyházu Miklós: valóban nagyban segítheti a Képviselő-testület döntéseit a
Bizottságok előkészítő munkája.
Csiki Adrienn és Ferenczi Gábor kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (Tahi, Viola utca 94/b számú
ingatlan kerítésének megtámasztása, az épület és a támfal megóvása érdekében, a
kerítés
körüli
közterület
viacolorral
történő
burkolásával),
javasolja
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság vizsgálja meg a kérelmet, és
utána kerüljön sor a döntésre.
Országos Hadisír Felmérés Program
Dr. Sajtos Sándor: Országos Hadisír Felmérés Program néven a Honvédelmi
Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály a
Belügyminisztérium közreműködésével felmérést indított a hazánk területén található
hadisírokról és hősi emlékművekről. A felmérést elvégeztük adatait határidőig, május
15-ig rögzítettük.
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Virágos Magyarországért pályázat
Nagyházu Miklós: Rédai Erika javasolta, településünk induljon a „Virágos
Magyarországért” pályázaton, melyet magam is jó ötletnek tartok.
Tóth János: az előző évekhez hasonlóan idén is tervezzük igazgatási szünet
megtartását, július 15-től, augusztus 2-ig.
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a meghozta döntését
112/2013. (05.16.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui
Közös Önkormányzati Hivatal részére engedélyezi 2013.07.15-08.02.
között igazgatási szünet tartását, folyamatos ügyelet biztosítása
mellett.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a
határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2013. 07.12.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Tóth János jegyző

Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját és az ülést 22,32 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Tóth János
jegyző
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