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Tahitótfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

 
Szám: 18/2014 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én 
(hétfő) 18,00 órakor tartott üléséről. 
 
Helye: Községháza, Kossuth utca 4. 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Hiányzók: Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid  
 
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket, megállapítja a Képviselő-testület 
határozatképességét (9 főből 7 fő jelen), és javaslatot tesz a napirendre.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a napirendet elfogadta.  
 
NAPIREND: 
 

1./ Tahitótfalu Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról előterjesztés I. félévben 
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
  Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke 
 

2./ Tahitótfalu Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. féléves 
teljesítéséről beszámoló 
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
  Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke 
 

3./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
  Tóth János jegyző 
 

4./ Bizottsági tájékoztatók 
Előadó: Bizottsági elnökök 
 

5./ Tulajdoni ügyek 
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

6./ Egyebek 
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1./ Tahitótfalu Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról előterjesztés I. félévben 

 
Gaál Sándorné: a Gazdasági Bizottság a mai napon 17,30 órakor ülésezett. Az ülésen három 
napirendi pontot tárgyaltunk, melyek az alábbiak voltak:  
 

1./ Tahitótfalu Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról előterjesztés I. félévben 

2./ Tahitótfalu Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. féléves 
teljesítéséről beszámoló 

3./ Egyebek 
 

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében Kormány hatáskörben az alábbi előirányzat 
módosítások váltak szükségessé: 
 

I. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése   4.798 e. Ft 
- foglalkoztatás helyettesítő támogatás:  2 007 e. Ft 
- lakásfenntartási támogatás:      958 e. Ft 
- rendszeres szoc. segély:    1.833 e. Ft 
 Összesen:      4.798 e. Ft 
 

II. Helyi önkormányzatok kieg.támogatása    2.677 e.Ft 
- 2013. december hó bérkompenzáció     404 e. Ft 
- 2014. január-június hó      „    „                2.273 e. Ft 
Összesen:       2.677 e. Ft 
 
 

III. Felhalmozás célú önkormányzati támogatás   77.040 e. Ft 
- Fejlesztési célú hitel konszolidációja  76.977 e. Ft 
- Közművelődési feladatok fejlesztési tám.          63 e. Ft 

       Összesen:      77.040 e. Ft 
 
 

IV. Közfoglalkoztatottak támogatása (bér+járulék)    3.471 e. Ft 
Az Önkormányzat költségvetésében saját hatáskörben 2014. I. félévben teljesült, nem 
tervezett bevételi előirányzatok miatt az alábbi módosítások váltak szükségessé: 
 

- talajterhelési díjbevétel           97 e. Ft 
- bírságok, kamatok          937 e. Ft 

 
 
Előirányzat módosítások Kormány és saját hatáskörben összesen: 89.020 e. Ft 
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Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének eredeti bevételi és kiadási előirányzata:  
                 1.424.096 e. Ft 
2014. I. féléves módosítás összesen.      +         89.020 e. Ft 
Módosított előirányzat             1.513.116 e. Ft 
 
Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésében Kormány hatáskörben 
az alábbi módosítások váltak szükségessé: 

- foglalkoztatás helyettesítő támogatás  2.007 e. Ft 
- rendszeres szociális segély    1.883 e. Ft 
- bérkompenzáció        301 e. Ft 

 
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében saját hatáskörben a 2014. évben teljesült, 
nem tervezett bevételi előirányzat miatt az alábbi módosítás szükséges: 

- igazgatási szolgáltatási díjbevétel(esküvők)    334 e. Ft 
 
Előirányzat módosítások Kormány és saját hatáskörben összesen: 4.475 e. Ft 
 
A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének eredeti bevételi és kiadási 
előirányzata 
  95.469 e. Ft 
    4.475 e. Ft módosítás 
    9.944 e. Ft módosított előirányzat 
 
Az Óvoda, a SZÖT és DÖT 2014. évi költségvetése I. félévben nem módosult. 
A Gazdasági Bizottság javaslata alapján Tahitótfalu Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési 
rendeletének módosítását elfogadásra javaslom.  

 
Dr. Sajtos Sándor: van kérdés, vagy kiegészítés az előterjesztéshez?  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazást javasol.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal megalkotta rendeletét.  
 
 

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2014. (IX.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ  
1/2014. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 

2./ Tahitótfalu Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. féléves 
teljesítéséről beszámoló 

 
Gaál Sándorné: a 2. napirendi pontban a Pénzügyi Osztály által összeállított tájékoztatót 
vizsgálta meg a Bizottság. Néhány kivétellel időarányosan jó a teljesítés. Egyik legnagyobb 
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helyi bevételünk, a helyi adók tekintetében időarányosnál magasabb a teljesítés, mivel a 
hátralékokból befolyt bevételeket is tartalmazza a beszámoló.  
A Vízművektől kapott támogatás esetében csak 8%-os a teljesítés, mivel az elszámolás és a 
forrásfelhasználás az év második felében fog megvalósulni.  
Az állami támogatás időarányosan teljesül.  
A kiadási oldalon jelentkező kivételek a következőek. A konyha-ebédlő építésével 
kapcsolatos kiadásaink 2%-ban teljesültek, mivel még a beruházás kezdetén vagyunk. 
Hasonló okból tapasztalható ugyanez a gát beruházással kapcsolatban is.  
A felújítások esetében pont az ellenkezőjét figyelhetjük meg, itt közel kétszerese a 
tervezettnek a kiadás, mivel tavasszal megkezdődtek a felújítások, beruházások és 
karbantartások, olyanok is, amit eredetileg nem terveztünk.  
A pénzkészlet az alábbiak szerint alakul: Az Önkormányzat folyószámláján 120.877.000 Ft, a 
Hivatal számláján 1.308.000 Ft, az Óvoda számláján 1.337.000 Ft van, összesen 123.522.000 
Ft.  
A két társulás tekintetében a DÖT számláján 5.000.049 Ft, a SZÖT számláján 2.127.000 Ft 
van.  
Most jelenleg több mint 140.000.000 Ft van az Önkormányzat folyószámláján.  
Tahitótfalu Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló 
beszámolót a Gazdasági Bizottság javaslata alapján elfogadásra javasolom.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás képviselő 18,15 órakor megérkezett az ülésre.  
 
Dr. Sajtos Sándor: van kérdés, hozzászólás kiegészítés? 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazást javasol.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal 
meghozta döntését.  
 

158/2014. (09.15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2014. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 12.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
 

3./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
Tóth János: tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról:  
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140/2014.(08.14.) határozatával a Képviselő-testület a „Szentendrei szennyvíz-
agglomerációhoz tartozó települések szennyvíz-csatornázási rendszereinek fejlesztése, A 
rész” beruházás részeként depóniát biztosított a kivitelező részére a 2802/2 hrsz-ú 
ingatlanon. A határozatot megküldtük, a szerződés aláírásra került.   
141/2014.(08.14.) határozatával a Képviselő-testület a konyha étterem megvalósításához 
szükséges beruházás kiviteli tervdokumentáció elkészítésére készített kibővített ajánlattételi 
felhívás tartalmával egyetértett, 142/2014.(08.14.) határozatával pedig jóváhagyta annak 
megküldését az előterjesztett építész irodák számára. Az ajánlattételi felhívások megküldése 
megtörtént.  
143/2014.(08.14.) határozatával a Képviselő-testület az augusztus 20-i program-tervezetét 
jóváhagyta.  
144/2014.(08.14.) határozatával a Képviselő-testület csatlakozott az „Itthon vagy! 
Magyarország szeretlek!” rendezvényhez.  
145/2014.(08.14.) határozatával a Képviselő-testület hozzájárult a Szentendre Város 
Egészségügyi Intézményei által tervezett ultrahang készülék megvásárlásához. A határozatot 
megküldtük, a támogatási szerződést aláírtuk, a támogatási összeg átutalásra került.  
146/2014.(08.14.) határozatával a Képviselő-testület elvi támogatást nyújtott strand 
létesítésének előkészítéséhez Tahitótfalu területén. Az előkészítés folyamatban van.  
147/2014. (08.14.) határozatával döntött a Képviselő-testület a Helyi Értékvédelmi Pályázat 
kapcsán a Táncsics Mihály utca 5., a Béke utca 31., valamint a Béke u. 11. szám alatti 
ingatlanok felújításának támogatásáról. A határozatot megküldtük.  
148/2014.(08.14.) határozatával a Képviselő-testület döntött a Helyi Választási Bizottság 
tagjairól, valamint póttagjairól. A Bizottság tagjainak felesketése megtörtént, az alakuló ülés 
lebonyolításra került.  
149/2014.(08.14.) határozatával a Képviselő-testület döntött a Szavazatszámláló Bizottságok 
póttagjairól. A póttagok felesketése megtörtént.  
150/2014. (08.18.) határozatával a Képviselő-testület az „Árvízi károk helyreállítása, út 
helyreállítás” elnevezésű hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánította, és a Tanka-PIDÓ Kft. ajánlattevőt hirdette ki az eljárás 
nyertesének. A határozatot megküldtük a szerződés aláírása megtörtént. 
151/2014.(08.18.) határozatával a Képviselő-testület vállalta a Vis Maior pályázat és a Tanka-
PIDÓ Kft. ajánlata közötti 2.500.000 Ft+Áfa különbözet finanszírozását. A kivitelezés 
elkészült, jelenleg az átadás átvételi eljárás előkészítése zajlik.  
152/2014.(08.18.) határozatával a Képviselő-testület nyilatkozott, hogy a 17/2014.(IV.8.) 
NFM rendelet alapján benyújtott komp pályázat csökkentett mértékű támogatása kapcsán, 
vállalja a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetének pótlását, melyet a 
Bodor és Fiai 2003. Kft finanszíroz. A határozatot megküldtük.  
153/2014. (08.18.) határozatával a Képviselő-testület engedélyezte a Vox Insulae Sziget 
Hangja Egyesület kérelmére, heti 1. alkalommal hétfői napon 18-20 óráig a Népház épület 
térítésmentes igénybevételét. A határozatot megküldtük.  
154-155-156/2014. (09.02.) határozatával a Képviselő-testület egyes önkormányzati 
ingatlanok eladásával kapcsolatban kiegészítette előző határozatait, törölte az ingatlanokat 
az önkormányzati törzsvagyonból, és kezdeményezte azok közterületből, belterületi 
beépítetlen kivett területté minősítését. A határozatokat megküldtük.  
156/2014. (09.02.) határozatával a Képviselő-testület jóváhagyta az óvodai adminisztrációs 
iroda bútorzatának megrendelését. A határozatot megküldtük a bútorzatot megrendeltük. 
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157/2014. (09.02.) határozatával a Képviselő-testület támogatta Újlaki Anikó tanulmányi 
költségeit, és felkérte Tóth János jegyzőt a megállapodás kidolgozására.  
 
Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatást ad az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről. A 
gátberuházás kivitelezése folyamatban van.  
A kistérségi csatorna pályázattal kapcsolatosan szeptember 12-én, pénteken lakossági 
fórumot tartottunk.  
Szeptember 11-én a Pest Megyei Kormányhivatalban a kerékpárút kiépítése, a 11-es út 
melletti vízelvezetés és járdaépítés, valamint az óvoda épületének bővítése kapcsán került 
sor egyeztetésre.  
A vis maior pályázat keretein belül megkezdődött útfelújítások a héten befejeződtek. 
Szerdán tartunk műszaki bejárást a műszaki ellenőr bevonásával.  
A népházban lévő tűzi vízcsap meghibásodott ezért a Népház teljes padozata felázott. A 
biztosítót azonnal értesítettük, így került sor a helyszíni szemlére. A parketta cseréjére 
bekért árajánlatot csatoltuk a kárfelméréshez.  
 
 

4./ Bizottsági beszámolók 
 
 
  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Nagyházu Miklós: jövő hét szerdára tervezzük az ülésünket, ezért még szükséges lesz 
rendkívüli Képviselő-testületi ülés összehívása. A Rendezési terv, valamint a „Tiszta udvar, 
rendes ház” pályázat kapcsán is döntenie kell majd a Képviselő-testületnek.  
 
 
  Gazdasági Bizottság  
 
Gaál Sándorné: a bizottsági ülésen történtekről már beszámoltam az előző napirendek 
kapcsán. A záró ülésen megköszöntem a Pénzügyi Osztály, az adós kollégák, és a külsős tagok 
munkáját.  
 
 
  Kulturális Bizottság  
 
Kubanek István: beszámol az „Itthon vagy! Magyarország szeretlek!” rendezvény 
előkészületeiről.  
Tekintettel arra, hogy több civil szervezet is főzni fog a rendezvényen, javasoljuk, hogy a 
Képviselő-testület 15.000 Ft-ot minden résztvevő szervezet számára biztosítson az 
alapanyagok beszerzésére.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a tavalyi évben pályázaton nyertünk 800.000 Ft-ot, a rendezvény 
lebonyolítására tehát nem csak a vendéglátást és a programot, hanem a többi költséget is 
ebből a támogatásból tudtuk finanszírozni. Most is a rendezvény támogatására pályázunk. 
Aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze. 
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A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal 
meghozta döntését.  
 

159/2014. (09.15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15.000 Ft 
támogatást biztosít civil szervezetenként (iskola, óvoda, egyesületek, 
alapítványok), a szeptember 25-én lebonyolításra kerülő „Itthon vagy! 
Magyarország szeretlek!” tahitótfalui rendezvényen történő főzéshez.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására.  
 
Határidő: 2014. 09.27. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
 
  Szociális Bizottság  
 
Schottner Jánosné: zömében a beiskolázásokkal foglalkoztunk, a beadott kérelmek 
elbírálásra kerültek, a segélyek kifizetése folyamatban van. Minden kérelem pozitív 
elbírálásban részesült. Mi is lezártuk a ciklust, köszönöm a Bizottság munkáját.  
 
 

5./ Tulajdoni ügyek 
 
  Újlaki Anikó tanulmányának támogatása 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket: az elmúlt ülésen Tóth János jegyzőt felkértük, 
hogy Újlaki Anikó tanulmányi szerződését, a beadott kérelem alapján készítse elő. 
 
Tóth János: a döntésnek megfelelően a megállapodás előkészítésre került, oly módon, hogy 
a munkáltató és a munkavállaló részére is elfogadható legyen.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: a 6. pontban a hivatkozás nem megfelelő.  
 
Szabó Judit: a múltkor tett javaslatok nincsenek a szerződésbe foglalva. 
 
Dr. Sajtos Sándor: aki a kiegészítésekkel együtt támogatja a megállapodás tartalmát, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal 
meghozta döntését.  
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160/2014. (09.15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete költségvetési 
fedezetet biztosít a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetésének továbbképzési keretéhez, és egyetért a Hivatal és Újlaki 
Anikó jogi előadó közötti tanulmányi megállapodással.  
 
A Képviselő-testület a költségvetési keretet 4 félév tandíjában határozza 
meg 2014. szeptembertől.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt a határozat végrehajtására.  
 
Határidő: 2014. 09.25. 
Felelős: Tóth János jegyző 

 
  Liptainé Székhelyi Fruzsina kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (Sportház bérleti díjából 30%-os 
kedvezmény biztosítása), és javasolja annak támogatását. Tekintettel az önkormányzati 
választásra, javasolja, hogy a kedvezményt csak 2014. év végéig biztosítsa a Képviselő-
testület. 
 
Szabó Judit: voltak más bérlők is, akik kérték a kedvezményt. 
 
Dr. Sajtos Sándor: egyedi kérésekre tudunk csak reagálni. Aki támogatja a kérelmet, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal 
meghozta döntését.  
 

161/2014. (09.15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Liptainé Székhelyi 
Fruzsina (2022 Tahitótfalu, Visegrádi út 18.) kérelme alapján a 
sportfoglalkozások idejére 30 % kedvezményt biztosít 2014. 09. 01 - 2014. 
12. 31-ig az Önkormányzat tulajdonában lévő Sportház bérleti díjából.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
Határidő: 2014. 12.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  A Tahitótfalu Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sport Egyesület kérelme 
 
Tóth János: az Egyesület közhasznúsága megszűnik, ezért az elnevezése „Tahitótfalu 
Aranyszarvas Hagyományőrző Íjász Sport Egyesület”-re (TAHI SE) változik. Tekintettel arra, 
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hogy mind a névben, mind a betűszóban szerepel a Tahi, Tahitótfalu elnevezés szükséges a 
Képviselő-testület hozzájárulása az Egyesület bejegyzéséhez.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki támogatja a kérelmet, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal 
megalkotta rendeletét.  
 

162/2014. (09.15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu 
Aranyszarvas Hagyományőrző Íjász Sport Egyesület nevében és a névből 
képzett betűszóban (TAHI SE), a településnév, mint földrajzi név 
használatához hozzájárul.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat kiadására. 
 
Határidő: 2014. 09.25. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Tahitótfalui Óvodák beadványa 
 
Dr. Sajtos Sándor: a tavalyi évhez hasonlóan, idén is kérelmet nyújtottak be az óvodai 
csoportlétszám túllépés engedélyezésére vonatkozóan. Aki a kérelmet támogatja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal 
meghozta döntését.  
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163/2014. (09.15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui 
Óvodák 2014/2015 pedagógiai évének csoportlétszámát jóváhagyja az 
alábbiak szerint: 
 
I. számú Óvoda (2021 Tahitótfalu, Petőfi Sándor utca 12.)  

 Minicsoport:      27 fő 

 Kiscsoport:      27 fő 

 Középső csoport :    28 fő 

 Nagycsoport:     25 fő 
Összesen:     107 fő 
 
II. számú Óvoda (2022 Tahitótfalu, Almásy László. utca 17.):  

 Minicsoport:      16 fő 

 Kiscsoport:      20 fő 

 Középső csoport:     24 fő 

 Nagycsoport:     29 fő 
Összesen:       89 fő 
 
A Képviselő-testület a maximum csoportlétszámok túllépését engedélyezi, 
mely a település lélekszámának növekedéséből és az előre nem 
kalkulálható iskolai tanulmányok megkezdésére még nem kész gyermekek 
számából adódik.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 09.30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

  



11 

  Fábry Roland kérelme 
 
Tóth János: ismerteti a kérelem tartalmát. A korábbi döntésnek megfelelően továbbra is azt 
javaslom, hogy a kereskedelmi egység zárva tartása, nem működése esetén a Képviselő-
testület engedélyezze a mentességet. Ez megegyezik a Képviselő-testület tavalyi döntésével.  
 
Szabó Judit: ez az egység nagyon rossz helyen van, sokat van zárva. A Tahi parkolóban lévő 
használaton kívül lévő üzleteket lebontattuk, van értelme fenntartani ezt az állapotot?  
 
Dr. Sajtos Sándor: javaslom, hagyjuk a következő testületre a döntést. Miután kereskedelmi 
tevékenység után bevétele nem keletkezik, a korábbi gyakorlatnak megfelelően tekintsünk el 
a közterület-foglalási díj megfizetésétől, támogassuk a kérelmet.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal 
meghozta döntését.  
 

164/2014. (09.15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Fábry Roland 
kérelmére a tulajdonában álló, 2022 Tahitótfalu, Szentendrei út 71. szám 
alatti vendéglátó üzlet által elfoglalt közterület kapcsán a használati díj 
megállapításától mindaddig eltekint, amíg az üzlet nem működik.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására.  
 
Határidő: 2014. 09.30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Baptista Gyülekezet kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát: ebben az évben is kérik a Tahitótfalu, 
Szabadság téren lévő épület használatát 2014. október 1 - december 31. között ifjúsági klub, 
valamint az „Advent Tahitótfalun” rendezvénysorozat lebonyolítására.  
A választást megelőzően, a jelöltek bemutatkozás céljából igényelhetnek önkormányzati 
helyiséget, és Tahi településrészen ez az épület, Tótfalun pedig a Népház, vagy a Faluház 
lenne leginkább alkalmas fórum megtartására. Nem tudom, milyen igények fognak 
beérkezni, de erről tájékoztatni kell a Gyülekezetet.  
 
Tóth János: a jelöltek bemutatkozási lehetőségére, egy konkrét szabályt alkothatna a 
Képviselő-testület, mely szerint 1-1 alkalommal, meghatározott idő keretben (maximum 4 
óra), ingyenesen biztosítja az Önkormányzat Tahi településrészen a parkolóban lévő 
üzlethelyiséget, Tótfalu településrészen pedig a Faluházat, vagy a Népházat.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.  
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A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal 
meghozta döntését.  
 

165/2014. (09.15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási 
kampány idejére valamennyi polgármester és képviselőjelölt részére 1-1 
alkalommal (maximum 4 óra) ingyenesen biztosítja bemutatkozás céljára 
Tahiban a Parkolóban lévő önkormányzati épületet, Tótfaluban pedig a 
Népházat vagy Faluházat előzetes egyeztetés alapján.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására.  
 
Határidő: 2014. 09.19. 
Felelős: Tóth János HVI vezető 

 
Tóth János: a Baptista Gyülekezet kérésével kapcsolatban dönthetne úgy a Képviselő-
testület, hogy október 13-tól biztosítja az épületet.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné) szavazattal, és 1 
tartózkodás (Szabó Judit) mellett, meghozta döntését.  
 

166/2014. (09.15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Baptista 
Gyülekezet részére 2014. október 13-2014.12.31-ig a Tahi Parkolóban lévő 
önkormányzati épület (volt kínai üzlet) ingyenes használatát biztosítja 
(ifjúsági klub + adventi rendezvények). 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására.  
 
Határidő: 2014. 10.13-tól. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Vaczó Sándor kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: a 2012-ben hozott határozat szerint, a Képviselő-testület hosszú távra 
bérbe adott 11 hektárnyi területet gazdálkodásra. Vaczó Sándor kérelmében arra utal, hogy 
a gátépítés okán csereerdő telepítését kezdi meg az Önkormányzat így kisebb területet tud 
használni. Javaslom e módosítással újítsuk meg a bérleti szerződést.  
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A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal 
meghozta döntését.  
 

167/2014. (09.15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vaczó Sándor (2022 
Tahitótfalu, Viola utca 6. szám alatti lakos, mezőgazdasági vállalkozó, 
termelő részére az önkormányzat tulajdonában álló 0177/2 hrsz-ú 
ingatlanból 7,2 hektárt bérbe ad a korábbi szerződés módosításával.  
 
A szerződés minden más rendelkezése érvényben marad.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

 
Dr. Sajtos Sándor: a csereerdő telepítése kapcsán művelési ág változásra kerül sor, ezért 
javaslom, a Képviselő-testület kezdeményezze a Földhivatalnál a művelési ág változását, 
érintett ingatlanon.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal 
meghozta döntését.  
 

168/2014. (09.15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 0177/2 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlan részleteinek művelési ág változását 
(szántóból erdő) kezdeményezi a Földhivatalnál a gát beruházás 
erdőtelepítési kötelezettsége, valamint az erdősült részek miatt.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására.  
 
Határidő: 2014. 12.15. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány beadványa 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát: egyszeri 100.000 Ft támogatás Rácz Gábor 
részére a településen ingyenesen működő kung-fu és judo sportfoglalkozások megtartására.  
Aki támogatja a beadványt, kézfeltartással jelezze.  
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A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal 
meghozta döntését.  
 

169/2014. (09.15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 100.000 Ft 
támogatást állapít meg a TETA javára, az iskoláskorú gyerekek karate - 
kung-fu edzéseit irányító Rácz Gábor költségtérítéséhez. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatás átutalására. 
 
Határidő: 2014.09.30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Dunakanyari Csatornázási pályázat 
 
Dr. Sajtos Sándor: a DMRV által üzemeltetett szentendrei szennyvíztelep 
befogadóképessége nem elegendő a most megvalósuló 3840 db ingatlan szennyvizének 
befogadására. A DCST megkapta a befogadó nyilatkozatot, azonban feltételként írták elő, 
hogy csak abban az esetben tudják fogadni a többlet szennyvizet, ha megtörténik a 
szennyvíztelep felújítása. A kivitelezést csak EU finanszírozásból tudják megvalósítani. A 
DMRV pályázata a telep felújítására pozitív döntésben részesült, azonban csak a 2014-2020-
as EU ciklusban lesz rá lehetőség. A DCST projekt befejezése, és a lakosok rákötése 2015. év 
végén várható, így ezen időpontig fenti esetben nem tud megvalósulni a felújítás, nem lesz 
lehetséges a befogadás. A DMRV, a Fejlesztési Minisztérium, az Irányító Hatóság, a 
Környezetvédelmi Hatóság és a DCST képviselői egyeztetést folytattak, ahol a probléma 
megoldását keresték. Hosszas egyeztetés után az a megoldás született, hogy a DMRV 
szennyvíztelepének felújítási összegével megemelik a DCST támogatási összegét, tehát jelen 
projekt keretein belül valósulna meg a telep felújítása. Az új projektrészre eső önerőt a 
DMRV biztosítja.  
Természetesen az Önkormányzat számára ez a beruházás többletköltséget nem jelent. Aki 
támogatja az előterjesztést, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal 
meghozta döntését.  
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170/2014. (09.15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
DMRV szentendrei tisztítótelepének felújítása, a „Szentendrei szennyvíz-
agglomerációhoz tartozó települések csatornahálózatának bővítése” 
tárgyú, KEOP-1.2.0/B-10-2010-0061 számú pályázat megvalósíthatósága 
érdekében, annak keretein belül valósuljon meg.  
 
Ennek feltétele, hogy a szükséges összeggel a Támogatási Szerződés 
módosításra kerüljön, valamint a DMRV nyilatkozzon, hogy a 
megvalósításhoz szükséges önerőt biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester  

 
Dr. Sajtos Sándor: a csatorna beruházásnál, az érintett települések polgármesterei részéről 
felmerült az a kérdés, hogy a projekt befejezését követően, hogyan lehet majd a megépült 
gerincvezetékre rácsatlakoztatni azon ingatlanokat, melyeknél jelen projektben nem valósul 
meg a hálózatra való rákötés vagy annak lehetősége. A mérnök szervezet és a jövőbeni 
szolgáltatók elmondása szerint megoldható, azonban újabb útburkolat feltöréssel jár, 
valamint a gerincvezeték sérülésének veszélye is igen jelentős.  
A megoldás a problémára, hogy az építés során minden egyes ingatlan kiállást kap a 
telekhatárig. Így megteremtődik annak lehetősége, hogy a jövőben a rákötéskor nem kell 
sem az utat, sem a gerincvezetéket megbontani. Ezen többletbekötések megvalósítására 
nem ad lehetőséget a KEOP beruházás, így amennyiben igényt tartanak rá a települések, 
akkor annak költségét a Társulás forrásából kell finanszírozni.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: a társulásnak meg van a fedezete? 
 
Dr. Sajtos Sándor: igen.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal 
meghozta döntését.  
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171/2014. (09.15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Szentendrei 
szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatornahálózatának 
bővítése” tárgyú, KEOP-1.2.0/B-10-2010-0061 azonosító számú projekthez 
kacsolódóan, a településükre eső többletbekötések megvalósítását 
támogatja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Döntés a Konyha étterem kiviteli tervezésére beérkezett ajánlatokról  
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti és Velev György műszaki ellenőr véleményezését: 
 
A 2014. szeptember 1-i határidőre beérkezett, a kiviteli tervezésre vonatkozó árajánlatok, 
valamint a testületi döntés értelmében pótlólag kért Ajánlattevői kiegészítések birtokában 
lebonyolítói véleményünk az alábbi: 
 
1.  A.D.U. Építész Iroda 
Ajánlati ár: 6.625.000 Ft +ÁFA  
Az árajánlat megfelelt az ajánlatkérő levélben megfogalmazott követelményeknek. 
Ajánlattevő a kiegészítésként adott Nyilatkozatával ezt megerősítette, valamint a tervezési 
feladatot szakmailag megfelelően részletező Szerződéstervezetet is küldött. 
 
2. Kocsisok Építész Stúdió 
Ajánlati ár: 4.190.000 Ft  +ÁFA 
Ajánlattevő a kiegészítésként adott Nyilatkozatával megerősítette, hogy árajánlata megfelel 
az ajánlatkérő levélben megfogalmazott követelményeknek, valamint a tervezési feladatot 
szakmailag megfelelően részletező Szerződéstervezetet is küldött. 
 
A fentiek alapján kijelenthető, hogy a beérkezett árajánlatok műszaki-szakmai tekintetben, 
tartalmilag egyenértékűek. 
 
Az ajánlati ár, mint bírálati szempont alapján - testületi jóváhagyást követően - javasoljuk a 
Kocsisok Építész Stúdió megkeresését és a szerződéskötést megelőző tárgyalások 
megkezdését. 
Aki Velev György javaslatát támogatja, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal 
meghozta döntését.  
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172/2014. (09.15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a konyha-étterem 
kiviteli terveinek készítésére kiírt pályázatot, érvényesnek és 
eredményesnek hirdeti ki. A nyertes pályázó a legkedvezőbb, azaz 
legalacsonyabb ajánlati összeget megjelölő Kocsisok Építész Stúdió Kft. 
(4.190.000 Ft) 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására, a szerződés előkészítésére. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
6./ Egyebek 

 
  Csatlakozás a Bursa Hungarica pályázathoz 
 
Dr. Sajtos Sándor: az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő közzétette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulóját. 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak 
támogatása. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig 
önkormányzati forrásokat is mobilizál. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, 
amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által 
nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási 
intézményi támogatás. A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részének forrása a 
felsőoktatási intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás, melyet a 
felsőoktatási intézmények folyósítanak. 
Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (2 tanulmányi félévre pályázható): 

 lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén 
 hátrányos szociális helyzet 
 felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pályázati kiírásban 

részletezett feltételeknek megfelelően) 
Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (6 tanulmányi félévre pályázható): 

 lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén 
 hátrányos szociális helyzet 
 korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe 

Amennyiben úgy dönt a Képviselő-testület, hogy csatlakozzunk a pályázathoz, akkor a 
Csatlakozási nyilatkozatot 2014. október 01-ig vissza kell küldeni az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának, valamint az ütemterv alapján a szükséges műveleteket el kell végezni. 
 
Tóth János: az előkészítés folyamatban van, meghirdetjük a pályázatot és szokás szerint 
várhatóan novemberben kerül majd sor az egyedi elbírálásra.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki támogatja, a pályázathoz való csatlakozást kézfeltartással jelezze.  
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A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal 
meghozta döntését.  
 

173/2014. (09.15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felsőoktatási 
úgynevezett Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozik és pályázatot hirdet 
az érintett felsőoktatási intézményben tanulók részére. 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből biztosítja a 
támogatás pénzügyi fedezetét. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására, kihirdetésére.  
 
Határidő: 2013. 10.01. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Dr. Sajtos Sándor: nagyszámú rendezvényeink során tönkrementek a sátraink, így javaslom, 
hogy a rendezvények biztosítására vásároljuk 2 db mobil összecsukható sátorrendszert, 
oldalfalak nélkül.  
 
Schottner Jánosné: egyhez rendeljünk oldalfalat is.  
 
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, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal 
meghozta döntését.  
 

174/2014. (09.15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete ún. „alutent” 
összecsukható sátorrendszert (2 db, 1 oldalfalakkal) megrendel (165.000 
Ft+Áfa+ 244.500 Ft+Áfa).   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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  Pest Megyei Kormányhivatal levele 
 
Tóth János: a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) kötelezővé teszi, hogy a közterületek utcák, 
utak, parkok, terek elnevezéséről, illetve az elnevezés, valamint a megváltoztatás rendjéről, a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően alkosson a testület 
rendeletet. Javasoljuk, hogy határozatában értsen egyet a Képviselő-testület az észrevétellel, 
és a választást követően legkésőbb 2014. december 31-ig, vagy december 15-ig a 
rendeletalkotásra kerítsen sort. Azért javasolunk ilyen távoli határidőt szabni, mert ez egy új 
rendelet, amit társadalmi vitára kell majd bocsátani 30 napra, azaz az új testület által 
elfogadott tervezetet novemberben mindenképpen közzé kell tenni, ezt követően 
decemberben tudja majd a végleges döntést meghozni a Képviselő-testület.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki támogatja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal 
meghozta döntését.  
 

175/2014. (09.15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek 
elnevezése és módosítása tárgyában 2014. 12.15-ig a 2010. évi CXXX. tv 
előírásai szerint a 2011. évi CLXXXIX. tv-ben kapott felhatalmazás alapján 
rendeletet alkot, melynek előkészítésére felkéri a jegyzőt.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 12.15.  
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
  Tóth János jegyző 

 
Dr. Sajtos Sándor: a Népházban történt padlózat felázására vonatkozóan szükséges még egy 
döntés meghozatala. Kérem a Képviselő-testület hozzájárulását, hogy a parketta bontási, 
illetve újraparkettázási munkálataival az ajánlatot adó Lakatos György egyéni vállalkozót 
megbízhassam. 
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal 
meghozta döntését.  
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176/2014. (09.15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu 
belterületi tulajdoni lapon 2515 hrsz. alatt felvett (Népház) nagyterem - a 
vis maior káresemény következtében megrongálódott - parketta 
burkolatának bontási és újraparkettázási munkálataival Lakatos György 
fapadlózó és műanyagburkoló egyéni vállalkozót bízza meg. A benyújtott 
árajánlat szerinti vállalkozási díj nettó 1.571.160,- Ft. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és 
az ülést 19,38 órakor bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Sajtos Sándor Tóth János 
polgármester jegyző 

 


