Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szám: 5/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13-án
(csütörtök) 18,00 órakor tartott üléséről.
Helye: Községháza, Kossuth utca 4.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Hiányzók: Gaál Sándorné, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket, megállapítja a
határozatképességét (9 főből 6 fő jelen), és javaslatot tesz a napirendre.

Képviselő-testület

A Képviselő-testület 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu
Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit,) szavazattal a napirendet elfogadta.
NAPIREND:
1./ Tájékoztató a Rendőrség munkájáról
Előadó: Kovács László r. alezredes kapitányságvezető (Szentendre)
Herdics Antal mb. őrsparancsnok
2./ Március 15-i ünnepség előkészítése
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Kubanek István Kulturális Bizottság elnök
Béres Gabriella művelődésszervező
3./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Tóth János jegyző
4./ Tájékoztató az intézmények felújításáról karbantartásáról (tervekről)
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Nagyházu Miklós Településfejlesztési Bizottság elnöke
5./ Bizottságok tájékoztatója
Előadó: Bizottsági elnökök
6./ Tulajdoni ügyek
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
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7./ Helyi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Tóth János jegyző
8./ Egyebek

1./ Tájékoztató a Rendőrség munkájáról
Dr. Sajtos Sándor: köszöntöm Kovács László rendőr alezredes urat a Szentendrei
Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjét, valamint Deák Gábor főhadnagy urat a Tahitótfalui
Rendőrőrs őrsparancsnok-helyettesét.
Kovács László: köszönti a megjelenteket. Kiegészíti a Szentendrei Rendőrkapitányság
beszámolóját a településen 2013. évben végzett rendőri tevékenységről.
A tavalyi évben a dunai árvíz jelentett nagy feladatot a Rendőrség számára, melynek nagy
közösségépítő ereje volt, ezúton szeretném megköszönni az Önkormányzat, valamint a
település lakosainak segítségét.
A Szigetmonostori Polgárőrséggel szintén nagyon jó a kapcsolatunk, akik tudomásunk szerint
a sziget teljes lefedését célozták meg. A terveiknek nagyon örülünk, hiszen számunkra a jó
együttműködés rendkívül fontos.
A Rendőrőrs állománya teljes, feltöltöttük az összes státuszt, a parancsnoki állományban
változás nem történt.
Egyre több alkalommal történik kábítószerrel összefüggő bűnügy a szigeten, sikerül minden
évben felszámolni egy-egy ilyen helyszínt, szerencsére ezeket az ügyeket le tudjuk folytatni,
az elkövetőket pedig eljárás alá tudjuk vonni.
Szervezetünk közel 170 főt tartalmaz, így előfordulnak hibák, ezúton kérek elnézést egy
kollégám viselkedése miatt, ezzel kapcsolatban a szükséges parancsnoki lépéseket
megtettem.
Dr. Sajtos Sándor: köszönjük a tájékoztatást. Valóban kértük a Kapitányság segítségét egy
környezetkárosítási ügyben, melynek kapcsán történt a félreértés. A szelektív
hulladéktárolók rendezettsége fontos szempont a mi településünk számára is.
Szeretnénk, ha még intenzívebb lenne a gyalogos rendőri jelenlét a településen. Ebben
kérnénk nagyobb segítséget.
A rendőrség munkáját az árvízi helyzetben mi magunk is köszönjük. A Rendőrőrs épületének
rendbetételét támogatta a Képviselő-testület. A Szigetmonostori Polgárőrséggel tárgyaltam
arról, miként tudnák, kiterjeszteni a működésüket, és a jól működő struktúrára hogyan
tudnánk rákapcsolódni. Ebben már a Polgármester Urakkal egyeztettünk, terveink szerint a
működés kiterjesztésére a Szigeti Önkormányzatok Társulásának keretein belül kerül majd
sor.
A Közbiztonsági Fórumon jeleztem, a vaddisznók túlszaporodását a településeken, mely igen
nagy veszélyt jelent az iskolából hazatartó gyermekek számára. Ezt a problémát jeleztem Dr.
Varga László járási hivatalvezető, valamint Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott részére is.
Kovács László: remélem az utóbbi időszakban látható volt, hogy megjelentünk az iskolák
környékén.
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Csörgő Mihály: csendháborítással kapcsolatban kerestek meg helyi lakosok. Az egyik helyen
pozitív visszajelzést kaptam, azonban a másik helyszínen még nem valósult meg a rend.
Nagyházu Miklós: nagymértékben javítaná a település közbiztonságát, ha csatlakoznánk a
Szigetmonostori Polgárőrséghez.
Kubanek István: az utóbbi időben megszaporodtak a besurranó tolvajlások, kisebb lopások a
környékünkön.
Kovács László: nincs besurranás nyitott kapu nélkül. Fel kell hívni a lakosok figyelmét arra,
milyen fontos a kertkapu zárása.
Dr. Pálvölgyi Tamás képviselő 18,35 órakor megérkezett az ülésre.
Dr. Sajtos Sándor: amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás a napirendet lezárnám.
Köszönöm a részvételt, és a tájékoztatást. Aki elfogadja a Szentendrei Rendőrkapitányság
beszámolóját a településen 2013. évben végzett rendőri tevékenységről, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu
Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. (Dr. Pálvölgyi Tamás
nem szavazott.)
42/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentendrei
Rendőrkapitányság önkormányzati beszámolóját, a 2013. évi működéséről
elfogadja.
A Képviselő-testület
megküldésére.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2014. 04.15.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

2./ Március 15-i ünnepség előkészítése
Kubanek István: a tárgyi feltételek megvannak az ünnepséghez, a műsor alakul, a próbák
zajlanak.
Béres Gabriella (művelődésszervező): ismerteti a tervezett programot. 17,30 órakor
kezdődik a megemlékezés koszorúzással a Hősök terén, majd 18 órakor ünnepi műsorra
kerül sor a Sportcsarnokban. Az iskola javaslata alapján idén 5 tanuló részesül, a Tegyünk
Együtt Tahitótfaluért Alapítvány által alapított, Tahitótfaluért Ifjúsági Díj kitüntetésben, így 2
gyermek elismerését magára vállalta az Önkormányzat. A díjazottak: Csicsay Emese, Kovács
Dávid, Kovács Gábor, Plascsevics Nóra, Zerinváry Lóránd.
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Szabó Álmos kapja az Önkormányzat által alapított Tahitótfalu Ifjú Tehetsége Díjat. Ezt
követően kezdődik az iskolai ünnepség, melyet a két 6. osztály ad majd elő.
Kubanek István. nem a TETÁ-é, hanem az iskola kérése volt, hogy 5 díj kerüljön kiosztásra.
Béres Gabriella: a mai napon megkezdődtek a színpadi próbák.
Dr. Sajtos Sándor: amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás a napirendet lezárom.
3./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Tóth János: tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról:
23/2014.(02.04.) határozatával döntött a Képviselő-testület a hulladékgazdálkodási
pályázaton való indulásra vonatkozó 10/2014.(01.16.) határozat visszavonásáról.
24/2014. (02.04.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a költségvetési rendelet
tervszámait, melynek alapján a február 17-i ülésen megalkotta az 1/2014.(II.17.) rendeletét
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. A rendeletet megküldtük a Kormányhivatal
részére, valamint a honlapon is megtalálható.
25/2014. (02.04.) határozatával döntött a Képviselő-testület az Orvosi Ügyelet 2014. évi
támogatásának 3,2 %-os emeléséről. A határozatot megküldtük az ügyelet üzemeltetőjének.
26/2014. (02.04.) határozatával döntött a Képviselő-testület a Pilis Dunakanyar Hírmondó
2014. évi támogatásának emeléséről, így a Szólabda Stúdióval kötött szerződésben a
támogatás 40.000 Ft/hó összegre módosult. A határozatot megküldtük, a szerződés aláírásra
került.
27/2014. (02.04.) határozatával a Képviselő-testület engedélyezte Varga Tímea részére a
közműfejlesztési hozzájárulás visszafizetését, tekintettel kérelmező gerinchálózatra történt
önerős csatlakozására. A határozatot megküldtük, a közműfejlesztési díjat visszautaltuk.
28/2014. (02.04.) határozatával támogatta a Képviselő-testület a Békásmegyeri Vándor
Kerékpáros Klub tavaszi versenyének megrendezését, és engedélyezte a 084 hrsz-ú út
igénybevételét a verseny lebonyolítására. A határozatot megküldtük.
29/2014. (02.04.) határozatával döntött a Képviselő-testület a 4/2014. (I.31.) BM rendelet
által kiírt, óvodafejlesztésre vonatkozó pályázaton történő indulásról, valamint az önrész
biztosításáról. A pályázatot beadtuk, az elbírálás folyamatban van.
30/2014. (02.17.) határozatával döntött a Képviselő-testület ún. kitekintő, gördülő (3 éves)
költségvetési főszámokról.
31/2014. (02.17.) határozatával döntött a Képviselő-testület az I. világháborús emlékművek
felújítására vonatkozó KKETTKK-CP02 jelű pályázaton történő indulásról, valamint a 200.000
Ft-os önrész biztosításáról. A pályázat összeállítása megtörtént.
32/2014. (02.17.) határozatával döntött a Képviselő-testület az I. világháború történelmi
eseményeit felidéző kulturális programok támogatására vonatkozó KKETTKK-CP04 jelű
pályázaton történő indulásról. A pályázat előkészítése folyamatban van, a két pályázat
egyszerre kerül beadásra.
33/2014. (02.17.) határozatával döntött a Képviselő-testület a 9/2014. (II.3.) EMMI
rendeletben meghirdetett közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó
pályázaton történő indulásról, valamint a 200.000 Ft-os önrész biztosításáról. A pályázat
előkészítése folyamatban van, a beadás határideje március 25.
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34/2014. (02.17.) határozatával döntött a Képviselő-testület a 3439 hrsz-ú önkormányzati
ingatlan értékesítéséről, az önkormányzati törzsvagyonból történő törlésről, valamint
kezdeményezi a közterületből, belterületi kivett területté minősítését. A határozatot
megküldtük.
35/2014. (02.17.) határozatával hozzájárult a Képviselő-testület a KEOP-1.2.0/:/10-2010-006
jelű kistérségi csatornapályázat keretében, a 3321 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon
fogyasztói hely kialakításához. A tulajdonosi hozzájárulást megküldtük a kivitelezőnek.
36/2014. (02.17.) határozatával döntött a Képviselő-testület a gáttal érintett Beleznay Éva
tulajdonában lévő terület eredeti forgalmi értékbecslésben szereplő áron történő
megvásárlásáról. A határozatot megküldtük.
37/2014. (02.17.) határozatával döntött a Képviselő-testület a Tahitótfalui Óvodák
2014/2015 évi beiratkozásának időpontjáról. Elkészült a beiratkozási adatlap, és a
hirdetmény is.
38/2014. (02.17.) határozattal döntött a Képviselő-testület a Tahitótfalui Óvodák nyári
zárásának időpontjáról. Az óvodában a hirdetményt közzé tették.
39/2014. (02.17.) határozattal döntött a Képviselő-testület a „Tahitótfalu 03/1 hrsz.
erdőgazdálkodási munkák” tárgyú ajánlattételi felhívás eredményességéről, és a
közbeszerzési eljárás lefolytatásával, megbízta a legkedvezőbb ajánlatot tevő Őszy és Őszy
Kft-t. A határozatot megküldtük, az eljárás előkészítése folyamatban van.
40/2014. (02.17.) határozattal a Képviselő-testület a „Tahitótfalu Ifjú Tehetsége” díjat 2014ben Szabó Álmos részére adományozta. A határozatot megküldtük a művelődésszervező
részére, az oklevél átadására a március 15-i ünnepség keretében kerül majd sor.
41/2014. (02.17.) határozattal a Képviselő-testület a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Alapítvány részére a „Tahitótfaluért Ifjúsági Díj” díjazottjainak elismeréséhez 40.000 Ft-tal
hozzájárult. A támogatást átutaltuk.
Dr. Sajtos Sándor: A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megbízásából a Közlekedés
Fővárosi Tervező Iroda Kft. készít egy megvalósíthatósági tanulmányt, melynek témája: „A
városi és elővárosi személyhajózás fejlesztésének előkészítése”. A projekt a Budapest
területén belüli személyhajózás fejlesztésére irányul, de vizsgálják az agglomerációs
környezetre való kiterjesztését a hálózatnak. Ennek kapcsán a kikötőhelyek létesítésében
érintett Önkormányzatok képviselőinek tartottak egy rövid ismertetést, 2014. 02.10-én,
hétfőn 14 órakor, Budapesten. A megbeszélés célja az volt, hogy a tervismertetésen túl
megismerjék az érintett települések álláspontját, jövőbeni terveit a kikötők környezetével
kapcsolatban. A Tervező Iroda 2014. február 20-án helyszíni szemlét tartott többek között
Tahitótfaluban is. Megkaptam a hatástanulmányt, mely természetesen a Képviselő-testület
számára is hozzáférhető.
A Belügyminisztérium feladat meghatározása alapján a Rendőrkapitányság Vezetőinek az
illetékességi területén közbiztonsági egyeztető fórumot kell tartania. A 2014. évi fórumot
február 11-én 11 órától tartották a Szentendrei Rendőrkapitányság épületében. A fórumon
volt lehetőség konzultációra Horváth Lajos rendőr ezredes, megyei főkapitány helyettes
úrral, a járás közbiztonsági helyzetével kapcsolatosan, ahol is felvetettem a vaddisznók
túlszaporodására vonatkozó aggályaimat.
Ezzel kapcsolatban levelet fogalmaztam meg Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott úr,
valamint Dr. Varga László járási hivatalvezető úr részére is, melyben kérelmeztem egy
hatósági hajtás megszervezését. A leveleimre válasz még nem érkezett.
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Február 14-én SZÖT ülésre került sor, melyen a szigeti települések polgármesterein kívül
részt vett a Magyar Turizmus Zrt. Pest Megyei referense Sztojanovics Kristóf, Bodorné Bobák
Ildikó a Bodor major képviseletében, valamint Körmendi Judit főépítész asszony.
Február 17-én rendkívüli ülést tartott a Szentendre Járás Helyi Védelmi Bizottsága 10 órakor
Szentendrén. A napirendi pontok az alábbiak voltak:
1./ Kockázatelemzés és lebiztosítási terv a Szentendrei Járás területén kialakuló
rendkívüli téli eseményekről
Előadó:
Jámbor Ferenc tű. őrnagy, HVB elnök-helyettes
2./ Egyebek
Február 26-án Dobos Ágnessel a Szigetmonostori Polgárőrség titkárával tárgyaltam az első
napirendben már említett témában.
Február 27-én Csima Györggyel a Szigü Temetkezési Cégcsoport képviselőjével folytattam
megbeszélést a református temetőben lévő ravatalozó bérlete ügyében.
Február 20-án a Dunakanyari Csatornázási Tárulás ülésén elfogadásra került a Társulás 2014.
évi költségvetése. A február 27-i megbeszélésen az engedélyezési tervdokumentáció
tartalmáról volt szó.
Február 25-én járt le az óvodatitkári álláspályázat beadási határideje. Határidőn belül 43,
pályázat érkezett be a hivatalba (1 pályázat határidőn kívül érkezett). Február 28-án, illetve
március 3-án került sor a meghallgatásokra, melyen Liptainé Drégelyvári Erzsébet
óvodavezető-helyettes, valamint a pénzügyi osztály munkatársa is részt vett. A közös döntés
értelmében a pályázók közül Bergmann Ildikó került kiválasztásra, aki március 10-én hétfőn
meg is kezdte az óvodában a munkát.
Ugyanezen a napon zárult az iskola takarítói álláspályázata is, melyre 15 pályázat érkezett
(+1 határidőn kívül). A jelentkezők meghallgatására, március 6-án került sor, melyen részt
vett Kisné Balázs Enikő iskolaigazgató is. A pályázók közül Percze Attilánét választottuk, aki
március 10-én kezdte meg a munkát az intézményben.
Február 28-án SZÖT ülést tartottunk, melyen részt vett Nyitrai Zsuzsanna a Dunakanyar-Pilis
Helyi Termék Szociális Szövetkezet elnöke is.
Március 3-án újból beadtuk hitelfelvételi kérelmünket a Magyar Államkincstárhoz, ahonnan
továbbították a Nemzetgazdasági Minisztériumba. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a március
végére tervezett kormányülésen tárgyalják majd a beadványt, így döntés április elején
várható.
Március 11-én az étkező tervdokumentációját, Körmendi Judit főépítész feltöltötte az ÉTDR rendszerbe és tegnap személyesen adta be a kérelmet, valamint a papír alapú
tervdokumentációt. Egyeztetett az osztályvezetővel, akitől azt a tájékoztatást kapta, hogy
már elindították a kijelölési kérelmet. A telek még nincs egyesítve, a szakhatósági
állásfoglalást Leányfalu tegnap kiadta soron kívül, így március 12-én az is beadásra került a
Földhivatalba. Reményeink szerint mire a Járáshoz ér a terv, megkapjuk a földhivatali
határozatot a telekegyesítésről.
Az óvoda felújítási pályázat elbírálás alatt van, március 18-ig megszületik a döntés.
Kaptunk egy levelet Pest Megye Önkormányzatától, melyben tájékoztatnak arról, hogy
lehetőség van az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal (Visegrád-Budapest szakasz) és a BudapestBalaton kerékpáros útvonal Pest megyét érintő szakaszának kiépítésére vonatkozó döntéselőkészítő tanulmány véleményezésére. A levél tartalmazta azt a linket ahonnan letölthető
volt a tanulmány teljes anyaga, és a térkép-szelvények a tervezett nyomvonal-változatokkal.
Véleményem szerint az önkormányzatok egyenként kevesek ahhoz, hogy egy komplex
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Dunakanyart érintő kerékpárutat meg tudjanak valósítani, ehhez kormányzati szándék is
szükséges.
Március 12-én került sor a gát pályázat kapcsán helyszíni szemlére a kisajátítás tekintetében.
A helyszíni szemlén független igazságügyi szakértő, valamint az érintett ingatlantulajdonosok
is részt vettek. Ma délután el kellett volna kezdődni a fa kitermelésének a kivitelezéssel
érintett területen, azonban erre nem került sor, különböző okok miatt. Erről a későbbiekben
majd zárt ülésen számolok be.
Március 13-án a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által tartott előadáson vettem részt,
melynek témája az állami tulajdonban lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba adása volt.
Nagyszabású emléknapot tervezünk 2014. június 7-én, melynek keretében megemlékeznénk
a Tildy Zoltán híd 100 éves fennállásáról, az I. világháború kitörésének 100. évfordulójáról, a
falu főterén álló Hősök szobra emlékmű avatásának 70. évfordulójáról, valamint a Trianoni
békediktátum 94. évfordulójáról. Ennek kapcsán kértem fel Deme Tibor ezredest miszerint a
Katonazenekar ünnepségen való részvételét tegye lehetővé.
4./ Tájékoztató az intézmények felújításáról karbantartásáról (tervekről)
Dr. Sajtos Sándor: az elmúlt időszakban több alkalommal tárgyaltunk erről, mind testületi
ülésen mind a falugyűlésen, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
ülésén is.
Nagyházu Miklós: valóban a tervezett munkák már megkezdődtek, a Népház kerítésének
felújításával. A következő beruházás a Tahi óvoda melletti Önkormányzati területen óvodai
és nyilvános játszótér kialakítása lesz. Ezen kívül még két játszótér felújítását tervezzük idén,
Tótfalu településrészen, a Gát utcánál és a pihenőparknál. A játszóterek kialakítására a
Bizottság 500.000 Ft-ot tervezett be.
Tervezzük az Ősz utca felújítását, kiszélesítését, valamint a 11-es út csatlakozásának
átalakítását. Javasoljuk, az Ősz utca rekonstrukciójához készüljenek el a megfelelő tervek, az
Önkormányzat kérjen be árajánlatokat, pályáztassa meg a kivitelezést.
A Református Egyház döntése értelmében a ravatalozó előtetőjét cserépfedéssel oldjuk meg,
az új tervek elkészítése folyamatban van. Az épület jogilag a terület tulajdonosának
tulajdonába kerül, de ez nem fogja vita alapját képezni, mert az együttműködés mind két fél
számára fontos. Igazából a falué lesz, senki számára nem kisajátítható. A Főépítész
Asszonytól kapott tájékoztatás szerint a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete
alapján az előtető építése nem engedélyköteles. A tervdokumentáció mind az Egyház, mind
a Képviselő-testület számára bemutatásra kerül majd véleményezésre.
A Trianoni emlékhelynél valamint a Faluház udvarán is tervezzük a térkő-burkolat
kialakítását. Csörgő Mihály alpolgármester és Csereklye Ferenc vállalkozó segített
kiválasztani a legmegfelelőbb burkolatot.
Ezt követően ismerteti a beérkezett ajánlatokat.
Nagyházu Miklós: a Bizottság javasolja a kiválasztott burkolat (castello antica)
megvásárlását. Jó lenne, ha ma állást tudnánk foglalni, hiszen szeretnénk, ha a június 7-i
ünnepségre elkészülne a kivitelezés.
A Faluházban szintén tervezzük a térburkolat kialakítását, mivel a Szigeti Majális idén
településünkön kerül megrendezésre. Már tavaly is szóba került, hogy a különböző
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helyszíneket a Faluház udvarán össze kellene kötni egy esztétikusan kialakított járdával.
Javasoljuk annak a kőnek (Barabás-kő) a felhasználását, amit már a kemence körül is
alkalmaztunk. A járdák terveit Körmendi Judit főépítész készíti, ennek a beruházásnak a
bruttó költsége kb. 3.000.000 Ft lesz.
Szabó Judit: szerintem kő tekintetében tudunk dönteni, de a kivitelező személyéről nem.
Dr. Sajtos Sándor: készítse el a Bizottság az ajánlattételi felhívást, hogy az április 10-i ülésen
tudjunk dönteni.
Nagyházu Miklós: ez az időpont már késő. Arra kérem a Képviselő-testületet, hogy
3.000.000 Ft erejéig adjon felhatalmazást a Polgármesternek.
Dr. Sajtos Sándor: szerintem inkább tartsunk rendkívüli testületi ülést, legyenek közös
döntések. Kérem a Bizottság elnökét, hogy a következő ülésre a konkrét kivitelezői
árajánlatot, egységes ajánlattételi felhívás alapján tegye meg. Aki támogatja a Bizottság
javaslatát a Trianon emlékműnél tervezett térkő-burkolat tekintetében, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.
43/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Trianon emlékmű
környezetének (180 m2) kőburkolását (Castello antico, zöld - fekete)
támogatja, és annak kivitelezésére egységes ajánlattételi felhívást tesz
közzé.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2014. 03.31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: aki támogatja a Bizottság döntését a Faluház udvarára tervezett térkőburkolat tekintetében, kézfeltartással jelezze (lényeges a vízelvezetés kiépítése).
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné Szabó Judit,) szavazattal meghozta döntését.
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44/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Faluház udvarának
kőburkolását (Barabás kő) támogatja, és annak kivitelezésére egységes
ajánlattételi felhívást tesz közzé.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2014. 03.31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Nagyházu Miklós: a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Faluház utcafronti
(Szabadság utca) ablakainak cseréjét javasolja. Megvizsgáltuk az átalakítás lehetőség is,
azonban ezt az általunk megkérdezett szakember nem javasolja. A beruházás költsége bruttó
496.000 Ft lenne, borovi fenyőből, a megfelelő vasalattal, 1.1 hőszigetelt üvegezéssel,
ugyanazzal a felületkezeléssel, amit a Népháznál is alkalmaztunk. A kivitelező személye sem
változna, mert a munkájával meg voltunk elégedve, és szeretnénk, ha egységes képet
mutatna.
Dr. Sajtos Sándor: javaslom, a Főépítész Asszony vizsgálja meg a lehetőségeket, és a soron
következő ülésen döntsünk a kérdésben.
Szabó Judit: ebben az esetben még határidő sem köt bennünket.
Nagyházu Miklós: a felújításokkal kapcsolatban a Bizottságnak nincs több javaslata.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt Dr. Sajtos Sándor polgármester lezárta a napirendet.
5./ Bizottságok tájékoztatója
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Nagyházu Miklós: a Bizottság javaslatát ismerteti a helyi értékvédelmi pályázat kiírására
vonatkozóan.
2014 évi Pályázati kiírás Tahitótfalu szigeti településrészén lévő helyi védett épületek külső
utcai homlokzatának, utcai kapujának, kerítésének helyreállítására.
Tahitótfalu Község Önkormányzata településünk értékes faluképének megóvása, a helyi
jelentőségű építészeti értékek védelme érdekében pályázatot hirdet az értékmegőrző és
teremtő felújításokra. A pályázat lehetőséget biztosít utcai homlokzat esetén: maximum
400.000 Ft, utcai kapu, utcai kerítés felújítása esetén: maximum 100.000 forint vissza nem
térítendő pénzügyi támogatás igénybevételére, a rendelkezésre álló keretösszeg 1.000.000
Ft. A pályázathoz 10% önrész hozzáadása szükséges, melyet a pályázó a felújítás után
visszakap. Sikeres pályázat esetén az összeg két részletben kerül kifizetésre, első részlet a
felújítás megkezdésekor, a fennmaradó összeg a munka befejezésekor vehető igénybe. A
pályázatra bárki jelentkezhet írásban a mellékelt formanyomtatványon. A pályázat nyerteseit
szakmai bizottság választja ki, a pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 30.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 30. 16.00 óra.
A pályázat szabályai:
1. A pályázatra írásban a mellékelt adatlapon lehet jelentkezni, a pályázó által összeállított
költségvetés és a tervezett felújítás rövid ismertetésével, és fotójával.
2. A felújítás csak egy tervezői jogosultsággal rendelkező építész-szakember felügyeletével és
irányításával történhet.
3. Az elsődleges cél a hagyományos homlokzati kép, anyaghasználat, színezés, helyreállítása.
4. A pályázaton csak a tömegükben, méreteikben, arányaikban hagyományokat őrző a
felsorolt utcák mentén elhelyezkedő ún. parasztházak vehetnek részt, melyek utcai
homlokzata megfelel a kiírásban foglaltaknak: Hősök tere, Táncsics Mihály, Ady Endre, Kis
köz, Templom köz, József Attila, Ifjúság, Petőfi Sándor, Hársfa, Kossuth Lajos, Árpád, Somogyi
Béla, Béke, Dózsa György, Gábor Áron, Rákóczi Ferenc, Zrínyi Miklós utcák.
5. A rendelkezésre álló összeg csak utcai homlokzat, kapu, kerítés felújításhoz vehető
igénybe. A munkálatokat előre egyeztetett határidőre be kell fejezni.
6. A pályázó köteles betartani a szakmai bizottság előírásait, és az előre egyeztetett
kivitelezési határidőt. Ennek elmulasztása esetén a pályázat aláírásakor felvett első részletet
a visszafizetés időpontjában érvényes jegybanki alapkamattal terhelten kell visszafizetnie.
A pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben átvehető, vagy a
www.tahitotfalu.hu honlapról letölthető. A pályázat további részleteiről a 06/26 387-198
vagy foepitesz@tahitotfalu.hu email címen lehet érdeklődni.
Szabó Judit: javaslom, tájékoztassuk a tavalyi évben pályázókat arról, hogy erősítsék meg a
2013-ban beadott pályázatukat.
Dr. Sajtos Sándor: aki ezzel a kiegészítéssel elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.
45/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi
Értékvédelmi Pályázat 2014. évi pályázati kiírását támogatja. A lakosságot a
pályázatról, az Önkormányzat honlapja és hivatalos lapja, továbbá szórólap
útján tájékoztatja. A pályázat beadási határideje: 2014. április 30.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2014. 03.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Nagyházu Miklós: a tavalyi árvíz idején világossá vált számomra, hogy szükség lenne néhány
olyan emberre, akire katasztrófahelyzet esetén bizonyos védelmi szakaszokat felelősséggel
rá lehet bízni. Az ideiglenes védművek építésének kezdeténél, ha ilyen tudással bíró
szakember vagy képzett ember lett volna jelen, sok fáradságot, energiát és időt meg lehetett
volna spórolni. Úgy éreztem ebben az ügyben lépni kell, ezért elkezdtem szervezni egy
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úgynevezett „gátőrképzést”. Megkerestem Csontos Ambrus tűzoltó dandártábornok urat, aki
Heves megyében lát el szolgálatot, valamint Domboróczky Zsolt főhadnagyot, és Nagy László
hadnagyot, akik tavaly nyáron a település védekezését segítették. Tájékoztattam
Dandártábornok Urat arról, amit az árvíz idején tapasztaltam, és kértem, hogy a már itt
szolgálatot teljesítő két szakembert biztosítsa számunkra, az általunk tervezett 2 napos
képzés idejére. Bár még hivatalos válasz nem érkezett, úgy tűnik támogatásra számíthatunk.
Ezen túlmenően, felhívtam Kótai László vízépítő mérnök urat is, aki a Vízügy részéről
védekezési feladatokat látott el településünkön. Ő is biztosított arról, hogy partner a két
napos képzés lebonyolításában. Az első napon elméleti kérdéseket tárgyalnánk, a második
napon terepi, gyakorlati képzést szeretnének megvalósítani. Kérem a Képviselő-testület
jóváhagyását, hogy erre a két alkalomra a Népházat igénybe vehessük, és a szükséges
eszközöket (homok, zsák) megvásárolhassuk.
Dr. Sajtos Sándor: köszönöm a Bizottság elnökének, hogy a Védelmi Bizottság munkáját
átvállalva egyeztet, de a település védelmi felelőse mindig az aktuális polgármester.
Amennyiben hivatalos felkérés történik hivatalos állami szervekkel, legközelebb szeretnék
róla időben tudni. Természetesen támogatom a képzést, mégis szeretném, ha a döntés előtt
egyeztetnénk a konkrét lépésekről, főleg ha még a Szigeti Önkormányzati Társulást is be
kívánjuk vonni.
Nagyházu Miklós: Alpolgármester Úrral közösen írtuk alá a levelet, hiszen mindketten elég
sokat tapasztaltunk azokból a hiányosságokból, amelyeket a képzés által kívánunk
kiküszöbölni. A két katasztrófavédelemtől kirendelt szakember -Domboróczky Zsolt
főhadnagy, és Nagy László hadnagy- munkájával nagyon elégedettek voltunk, jó volt az
együttműködés. Természetesen a program kidolgozását közösen végeznénk el, nyilván a
Szigeti Önkormányzati Társulás bevonásával. Véleményem szerint ezt, mint bizottsági elnök
egyeztetés nélkül is kezdeményezhetem.
Csörgő Mihály: minden egyes árvíz után nagy az elhatározás a változtatásra. Ez csak egy
segítő szándék volt, kapcsolatfelvétel.
Dr. Pálvölgyi Tamás: véleményem szerint ez a kezdeményezés előre mutató.
Dr. Sajtos Sándor: javaslom, hogy az egyeztetést követően döntsünk.
Nagyházu Miklós: amikor a hivatalos választ megkapom, természetesen tájékoztatom a
hivatalt.
Dr. Sajtos Sándor: szeretném a választ én megkapni.
Vita alakul ki.
Tóth János: a Képviselő-testület működését a Szervezeti Működési Szabályzat szabályozza. A
Képviselő-testület csak a Szociális Bizottságnak adott hatáskört. Más bizottság nem
rendelkezik döntési jogosultsággal, csak előkészítési, javaslattételi és véleményezési
jogosultsággal. Az Önkormányzatot a polgármester képviseli, távollétében és felkérésére az
alpolgármester. Senki másnak nincs lehetősége az Önkormányzat nevében ajánlatokat és
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megkereséseket kiadni. A hivatalos levelezési rendszer a hivatalon keresztül működik.
Tisztelettel kérek mindenkit, ezt tartsa be.
Nagyházu Miklós: az, hogy történt egy ilyen megkeresés, és hogy ezt nem a Polgármester
tette, hanem én, az nem sérti az SZMSZ-t, hiszen előkészítési jogköre van a Bizottságnak.
Dr. Sajtos Sándor: állami szerv irányában történő megkeresés esetén nem.
Csörgő Mihály: Kovács László szentendrei rendőrfőkapitány is felajánlotta a képviselők
számára, hogy keressék amennyiben problémát tapasztalnak. Ez nem volt több ennél.
Dr. Pálvölgyi Tamás: szerintem az SZMSZ nem zárja ki a képviselő információkérésre,
tájékozódásra való jogosultságát.
Kulturális Bizottság
Kubanek István: február 24-én volt bizottsági ülés. Az 1. napirend keretében a Civil
szervezetek támogatásának pályázati kiírását tárgyaltuk. A pályázati összeg 1.200.000 Ft. A
pályázat benyújtási határideje: 2014. április 18. 12 óra. A támogatás elbírálásának határideje:
2014. 05. 10.
„Tahitótfalu Ifjú Tehetsége Díj”-ra az iskola javaslata alapján Szabó Álmos 6. b. osztályos
tanulót jelöltük. A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány az elmúlt években a
„Tahitótfaluért Ifjúsági Díj” tekintetében eddig három kitüntetést adott át. Most az iskola
javasolta, hogy öt tanuló kaphassa meg a kitüntetést a kitűnő tanulmányi eredményért. A
díjra javasoltak: Csicsay Emese, Kovács Dávid, Kovács Gábor, Plascsevics Nóra, Zerinváry
Lóránd.
A Hősök terén álló I. és II. Világháborús emlékmű helyreállítására pályázatot nyújtunk be. A
benyújtás feltétele a pályázati dokumentáció jóváhagyása a Képviselő-testület által.
Dr. Sajtos Sándor: erről majd a tulajdoni ügyekben döntünk.
Kubanek István: Magyar Zoltán beszámolt arról, hogy a Magyar Klasszikus Nagycirkusz
(Donnert) március 21. és 23. között idelátogat a településünkre. Tájékoztatott továbbá, hogy
július 5. és augusztus 31. között újból lesz a Dunán hajójárat. Ennek tiszteletére szeretne az
első hajó érkezésekor július 5-én egy kis ünnepséget tartani, amivel kapcsolatban egyeztetne
az Önkormányzattal.
A Gazdasági Bizottság 3 igen és 1 tartózkodás mellett (Gaál Sándorné) Gaál Sándor részére a
rendezvényeken, testületi üléseken végzett hangtechnikusi munkájának elismerésére
100.000 Ft jutalmat javasol.
Dr. Sajtos Sándor: aki a Bizottság javaslatát támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.
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46/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gaál Sándor részére
100.000 Ft megbízási díj kifizetését jóváhagyja, a megelőző időszak községi
rendezvényeinek lebonyolításában való közreműködésért (technika
kezelése).
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2014. 04.15.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Kubanek István: a Bizottság ülésén Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros tájékoztatást adott
a könyvtár működéséről, megköszönte a 400.000 Ft-os önkormányzati támogatást. A
támogatás összegéből vásárolt 221 db könyvet a könyvtár számára, ami 571.000 Ft értéket
képvisel.
Dr. Sajtos Sándor: aki egyetért a KKETTKK-CP02 jelű pályázat, pályázati dokumentációjának
tartalmával, melyet előzetesen írásban megküldtünk a Képviselő-testület számára,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.
47/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az első világháború
történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása,
helyreállítása témában, a Közép-, és Kelet-európai Történelem Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP02 jelű pályázat, pályázati
dokumentációját jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős:
Határidő:

Dr. Sajtos Sándor polgármester
Béres Gabriella művelődésszervező
2014. 04.30.

Szociális Bizottság
Schottner Jánosné: jövő héten lesz bizottsági ülés.
Nagyházu Miklós: Gaál Sándorné a Gazdasági Bizottság elnöke kérését tolmácsolom, mely
szerint a zártkerti területen élők bizonyos feltételeknek megfelelő rendszerszempont alapján
50%-os kedvezményt biztosító rendeletmódosítás előkészítését végezze el a következő
ülésre a hivatal.
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Ezt követően a Képviselő-testület 20,22-20,34 óráig szünetet tartott.
6./ Tulajdoni ügyek
Egyházy Zoltán kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket. Egyházy Zoltán 2012. október 25-én fizette be
a 98.000,- Ft közműfejlesztési hozzájárulást a Tahi Hermann Ottó utca 254 hrsz-ú ingatlan
csatornabekötése érdekében. A rendelkezésre álló közműtérképeken szerepel a beállás az
ingatlanra, azonban a kézi feltárás, majd az ezt követő kamerás vizsgálat a bekötővezeték
meglétét nem igazolta. (A gerincvezetéken megtaláltuk a bekötőidomot, azonban a
kamerával az idomba nem lehetett befordulni.) Az ügyfél az aláírt engedélyre hivatkozva
Önkormányzatunktól várja a gerincvezetékről történő beállás kivitelezését. A kivitelezésre
árajánlatot kértem be, aminek végösszege 356.381,- Ft. Az ügyfélnek felajánlottuk a
közműfejlesztési díj visszafizetését, azonban ezzel nem kíván élni.
A fentieket összegezve: mivel az ügyfél a közműfejlesztési hozzájárulást 2012-ben fizette be,
és nem a csatornaépítés idején, álláspontom szerint Önkormányzatunknak nem feladata,
hogy közpénzen valósítsa meg a csatornacsonk bekötést. Viszont amennyiben az ügyfél saját
költségén csatlakozik a gerincvezetékre, utaljuk vissza számára a befizetett közműfejlesztési
hozzájárulást.
Aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.
48/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Egyházy Zoltán
részére a Hermann Ottó utca 254 hrsz-ú ingatlanára a szennyvízcsatorna
bekötést nem valósítja meg, azonban saját erős bekötés esetén a
közműfejlesztési hozzájárulást (98.000,- Ft) visszafizeti részére.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2014. 04.15.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Termelői piac
„Dr. Sajtos Sándor: Rokob Orsolya a termelői piac üzemeltetője felkeresett, a piac újbóli
beindításával kapcsolatosan. Ennek megfelelően, amennyiben a Képviselő-testület
jóváhagyja, az elmúlt évben alkalmazott szerződés újbóli megkötése és a szükséges
engedélyek beszerzését követően a jövő héten újra indulhatna a termelői piac.
Szabó Judit: a házirend kifüggesztésre kerül a helyszínen? A telefonszám hiányzik, fel kellene
tüntetni. Szemetes van kint a piac területén?
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Dr. Sajtos Sándor: nem, akkor kerülnek ki zsákok a helyszínre.
Szabó Judit: ezt rögzíteni kellene a szerződésben.
Dr. Sajtos Sándor: aki ezekkel a kiegészítésekkel támogatja a szerződés megkötését,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.
49/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mezőntúli
Nonprofit Bt-vel megállapodást köt a helyi piac működtetésére 2014.
március 22. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időszakra. Az
Önkormányzat a piac működéséhez költséget nem vállal, a piac bérleti díja
5.000,- Ft/alkalom (piaci nap).
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2014. 03.31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Káty-Út Kft ajánlata
Dr. Sajtos Sándor: a tavalyi évben szerződésszegés miatt, felbontásra került a Bola Kft-vel a
kátyúzásra kötött szerződésünk. Ezt követően a Káty-Út Kft. végezte el a szükséges
munkálatokat ugyanazon a m2 áron (5.000 Ft/m2+ Áfa), amely a Bola Kft. szerződésében is
szerepelt. Az idei ajánlata szerint, a Káty-Út Kft. (akinek a munkájával meg voltunk elégedve)
4.900 Ft/m2+Áfa áron vállalná a feladatot. Javaslom a szerződés megkötését.
Szabó Judit: ez a szerződés csak egy évre szól?
Dr. Sajtos Sándor: igen. Aki a javaslatot támogatja kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.
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50/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a burkolatjavítási,
kátyúzási, és aszfaltozási feladatok elvégzésére, a beérkezett ajánlat
alapján (4.900 Ft+Áfa/m2) szerződést köt a Káty-Út Építőipari és Szolgáltató
Kft-vel 2014. évre.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert
végrehajtására, és a szerződés megkötésére.
Határidő:
Felelős:

a

határozat

2014. 04.15.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Boros Izabella utcában létesítendő közvilágítás engedélyezéséhez
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás
Dr. Sajtos Sándor: Elkészült a Boros Izabella utcai közvilágítás tervezésére vonatkozó
dokumentáció. Az engedélyes tervekhez szükséges tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás.
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.
51/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi és
közútkezelői hozzájárulását adja a „Tahitótfalu, Boros Izabella utca
közvilágítás létesítése” című terv megvalósításához.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2014. 03.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Termőföld elővásárlási jog gyakorlása
Dr. Sajtos Sándor: Vogel Józsefné és Dudás István tulajdonosok levélben kérelmezték - a
tahitótfalui külterületi tulajdoni lapon 0133/4 hrsz. alatt felvett, 1 Ha 2826 m 2 alapterületű,
35.66 Ak értékű, 5. min. osztályú szántó művelési ágú (természetvédelmi területen fekvő)
termőföld 1/1 tulajdonilletőség vonatkozásában - készített vételi ajánlat kifüggesztését.
Vételi ajánlattevőként jelölték meg Dr. Magyar Gábort, a vételár: 1.000.000,- Ft.
A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes
szabályairól szóló 16/2002. (II.18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján,
a vételi ajánlatot (a kifüggesztési kérelemmel együtt) az eladónak, vagy törvényes
képviselőjének kell benyújtania az Önkormányzathoz. Javaslom, ne éljünk az elővásárlási
joggal.
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A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.
52/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a külterületi
tulajdoni lapon 0133/4 hrsz. alatt felvett, 1 ha 2826 m2alapterületű,
35.66 Ak értékű, 5. min. osztályú szántó művelési ágú (természetvédelmi
területen fekvő) termőföld 1/1 tulajdonilletőség vonatkozásában a
benyújtott vételi ajánlat (1.000.000 Ft) ismeretében elővásárlási jogával
nem él.
Eladó: Vogel Józsefné (2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos utca 226.
Dudás István (2013 Pomáz, Otelló utca 3240 hrsz.)
Vevő: Dr. Magyar Gábor (2021 Tahitótfalu, Felsőszérűk dűlő 1493 hrsz.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2014. 03.31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: Cernic Augustin ismételt vételi ajánlatot terjesztett elő a 03/1 hrsz-ú
(erdő, kivett út és legelő művelési ágú) termőföld vonatkozásában.
Az ajánlattevő 2011-ben és 2012-ben szándékozta megvásárolni az alábbiakban megjelölt
ingatlanrészt 360.000,-Ft-os vételáron. Az eladó viszont nem fordult vételi ajánlat
kifüggesztési kérelemmel az Önkormányzat felé, így az elővásárlási jognyilatkozatok ellenére
sem jöhetett létre az adásvétel.
A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes
szabályairól szóló 16/2002. (II.18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján,
a vételi ajánlatot (a kifüggesztési kérelemmel együtt) az eladónak, vagy törvényes
képviselőjének kell benyújtania az Önkormányzathoz.
Az eladó 2014. február 24-én eleget tett a Korm. rendeletben szereplő feltételeknek, az
alábbiak szerint:
Csereklye István Mitchell képviseletében eljáró Dr. Dombóvári Ottó ügyvéd levelében
kérelmezte az általa - a tahitótfalui külterületi tulajdoni lapon 03/1. hrsz. (II.547. sorszám)
alatt felvett, erdő, kivett út és legelő művelési ágú termőföld 3408/1527984-ed
tulajdonilletőség (3620 m2) vonatkozásában - készített vételi ajánlat kifüggesztését. Vételi
ajánlattevőként jelölte meg Cernic Augustint a vételár: 800.000,- Ft.
A korábbi 141/2011. (07.05). és a 189/2012. (10.11.) képviselő-testületi határozatok alapján
Önkormányzatunk élni kívánt elővásárlási jogával. Az ajánlatban megjelölt vételár 360.000,Ft volt.
Javaslom tekintettel az idei év terveire, ne éljünk az elővásárlási jogunkkal.
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.
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53/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a külterületi
tulajdoni lapon 03/1. hrsz. (II.547. sorszám) alatt felvett, erdő, kivett út és
legelő művelési ágú termőföld 3408/1527984-ed tulajdonilletőség (3620
m2) vonatkozásában a benyújtott vételi ajánlat (800.000 Ft) ismeretében
elővételi jogával nem él.
Eladó: Csereklye István Mitchell 1135 Budapest, Reiter Ferenc utca 13. II.
em. 22.
Vevő: Cernic Augustin 2000 Szentendre, Táncsics M. utca 10.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2014. 03.31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Figyelj Rám! Közhasznú Alapítvány beszámolója
Dr. Sajtos Sándor: a beszámolót megküldtük a képviselők számára, amennyiben nincs
kérdés, hozzászólás javaslom annak elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.
54/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Figyelj Rám!
Közhasznú Egyesület beszámolóját, a 2013. évi működéséről elfogadja.
A Képviselő-testület
megküldésére.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2014. 04.15.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Kisoroszi Judo Klub kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (Sportcsarnok ingyenes használata
sportrendezvény lebonyolítására), és javasolja annak támogatását.
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.
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55/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisoroszi Judo és
Kung-fu Klub számára sportrendezvény lebonyolítására 2014. április 12-én
9 órától a Sportcsarnokot ingyenesen biztosítja.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2014. 04.12.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Pócsi Lilla felajánlása
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a beadvány tartalmát (Pócsi Lilla és testvére tulajdonában lévő
3830 hrsz-ú ingatlanrész felajánlása az Önkormányzat számára megvételre.) és nem javasolja
annak támogatását.
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.
56/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pócsi Lilla és Pócsi
Adrienn (8241 Aszófő, Öreghegy 1038) tulajdonában lévő 3830 hrsz-ú
ingatlan eladására tett felajánlásával nem kíván élni, mert az ingatlant nem
tudja hasznosítani.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2014. 03.10.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Rákszűrés Tahitótfaluban
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti Karneválné Székely Erzsébet és Zákonyiné Zubi Valéria
beadványát. A Védőnők az elmúlt években ingyenes rákszűrést szerveztek a szentendrei
Szakorvosi Rendelőintézet közreműködésével a tahitótfalui hölgyek részére, melyre nagy volt
az érdeklődés. Minden alkalommal 30-35 embert tudott ellátni az orvos, komplex módon,
cytológia, ultrahang emlővizsgálat. A feltételek változása miatt 2013-ban a szükséges
eszközök biztosítása már az önkormányzatot terhelte (kb. 25.000 Ft.).
Az eredeti projekt lejárta és az orvos-váltás miatt az idei évben az eszközökön kívül a kiszálló
orvos költségét (70.000 Ft.) is az önkormányzatnak kellene bevállalnia.
Ma Magyarországon a méhnyakrák igen elől szerepel a halálozási statisztikában ezért nagyon
fontos a prevenció.
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Ennek a bevállalt feladatnak az elvégzése érdekében kérik a Képviselő-testület támogatását,
a költségek biztosítására.
Szabó Judit: javaslom, azok, akik a tavalyi évben részt vettek az ingyenes szűrésen idén adják
át a lehetőséget azok számára, akik tavaly nem fértek bele a keretbe.
Schottner Jánosné: majd egyeztetek a Védőnőkkel.
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.
57/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a méhnyakrák
megelőzése céljából 100.000 Ft támogatást biztosít a rákszűrés vizsgálat
helyben történő elvégzéséhez.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2014. 03.31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Kútvölgyi Ida kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát, és javasolja annak támogatását.
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.
58/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fogorvosi ellátást
biztosító Dr. Kútvölgyi Idával megkötött feladat ellátási szerződés
módosítását, illetve ha szükséges a közös megegyezéssel történő
felbontását és újrakötését, a magángyakorlatot folytató fogszakorvos
egészségügyi vállalkozóból történő Kft-vé alakulására tekintettel elviekben
támogatja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására, a
szerződésmódosítás hatályos jogszabálynak megfelelő előkészítésére.
Határidő:
Felelős:

2014. 03.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Ligetvári István kérelme
Tóth János: ismerteti a kérelem tartalmát. Kérelmező a 2003–ban kelt adásvételi szerződés
alapján az önkormányzattól vásárolt ingatlan árát megfizette, így kéri, a Képviselő-testületet
járuljon hozzá a szerződés 5./ és 6./ pontjában rögzített elidegenítési tilalom törléséhez,
valamint a tulajdonjog bejegyzéséhez.
A szerződés 5./ pontja úgy szól, hogy a vételár megfizetését követően (amely 2006-ban lett
volna esedékes), 10 évig nem idegenítheti el ezt az ingatlant. Az akkor Képviselő-testület egy
igen kedvező (864.000 Ft) árat állapított meg, és a kedvező ár mellé egy 3 éves fizetési
lehetőséget biztosított kérelmező számára. Ennek ellenére 10 év után került sor a vételár
megfizetésére. Természetesen a tulajdonjog bejegyzéséhez a Képviselő-testület
hozzájárulhat, mivel a vételárat kérelmező megfizette, azonban az elidegenítési tilalom
törlését el is utasíthatja.
Nagyházu Miklós: annak idején építeni szeretett volna.
Tóth János: most el kívánja adni.
Csörgő Mihály: javaslom, gondoljuk át, az elidegenítési tilalom törlését is. Akkor is segíteni
szerettünk volna. A mostani döntéssel is segíteni szeretnék.
Dr. Pálvölgyi Tamás: miért ragaszkodnánk az elidegenítéshez, ha eddig nem léptünk?
Dr. Sajtos Sándor: 388 m2-es területről van szó.
Szabó Judit: beépíthető?
Tóth János: valószínűleg igen. 2011-ben már döntött a Képviselő-testület 207/2011. (10.20.)
határozatában arról, hogy engedélyezi a vételár 2011. december 30-ig történő megfizetését.
Nagyházu Miklós: hozzájárulásunk esetén az, hogy a befolyt összeggel milyen módon
gazdálkodik, már nem a Képviselő-testület felelőssége.
Tóth János: esetleg az elővételi jogot fenntarthatnánk, vagy a meglévő szerződés
módosításával a Képviselő-testület fenntartja az elidegenítési tilalmat, amit egy esetleges
előszerződés ismeretében töröl.
Dr. Sajtos Sándor: ne döntsünk most, gondoljuk át, próbáljunk meg segíteni.
Szabó Judit beadványa
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (Népház ingyenes használata Babaruha
börze lebonyolításához)
A Képviselő-testület 5 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Szabó Judit) szavazattal, 1 tartózkodás (Schottner Jánosné)
mellett meghozta döntését. (Szabó Judit nem szavazott)
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59/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Babaruha Börze
megtartásához a Népház igénybevételét ingyenesen biztosítja 2014. április
12-én 14 - 17 óráig.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2014. 04.12.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Baptista gyülekezet kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartamát (nyári gyermek és ifjúsági hét
lebonyolítására a Népház ingyenes igénybevétele), és javasolja annak támogatását.
Szabó Judit: esetleg az Isten tábora nem lenne kényelmesebb?
Dr. Sajtos Sándor: felajánlhatjuk számura, de javaslom, támogassuk a kérelmet.
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.
60/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui
Baptista Gyülekezet számára a nyári gyermek és ifjúsági hetek
lebonyolítására a Népház igénybevételét térítésmentesen biztosítja az
alábbi időpontokban.
2014. június 29 – július 5 között angol gyermekhét program
2014. július 13 – július 19 között angol ifjúsági hét program
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2014. 07.19.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Sportpálya és Klubház bérlete
Dr. Sajtos Sándor: elkészítettük a Dunakanyar Sportegyesülettel kötendő bérleti szerződés
tervezetét. Már régóta gondot okoz a Sportház felügyelete, üzemeltetése, illetve
karbantartása számunkra. Az Egyesület 1.200.000 Ft támogatást kap minden évben az
Önkormányzattól, ráadásul ránk hárul az ingatlan üzemeltetése (közüzemi számlák
kiegyenlítése), valamint a fűnyírás, karbantartás stb. Ezért vizsgáltuk meg annak a
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lehetőségét, hogyan lehetne ezt a problémát megoldani. A szakosztály elnökével, Budai
Andrással, valamint Batári Csaba elnökségi taggal folytatott megbeszélés eredményeképpen
született meg az előterjesztett szerződéstervezet. Kérem, a képviselőket vizsgálják meg a
szerződés-tervezetet, és a javaslataikat a következő ülésig tegyék meg, hogy tudjunk
dönteni. Aki elviekben támogatja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.
61/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sportpálya és a
Klubház (2324 hrsz.) hosszú távú bérbeadását a Dunakanyar SE részére,
elviekben támogatja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert
végrehajtására, a szerződés előkészítésére.
Határidő:
Felelős:

a

határozat

2014.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Járda felújítás a Mátyás király és az Ódry Árpád utca között
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a pályázati kiírást:
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 Mátyás király utca – Szentendrei út 106-os hrsz
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, továbbá a felújítási munkákhoz
kapcsolódó forgalomtechnikai terv elkészítése, és jóváhagyásra benyújtani a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság Forgalomtechnikai és Kezelői Osztály
részére
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 járda építési, felújítási munkálataiban
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.
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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 Nyrt Pest Megyei
Igazgatóságával a szükséges egyeztetéseket lefolytatta.
3.4. A munkálatok befejezésének határideje:
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, max 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
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 Mátyás király utca –
Szentendrei út 106 hrsz. utca közötti járda szakasz felújítási munkálatai”.
A leadási határidő: 2014. április 4. 11,00
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 2014.
április 8-án 14 órakor.
A beérkezett ajánlatok bírálatára és az eredményhirdetésre Tahitótfalu Község
Önkormányzat Képviselő Testületének 2014. április 10-én tartandó ülésén kerül sor. Az
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ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlatok beérkezésétől kezdődően az
eredményhirdetést követő 15 nap, a nyertessel szerződés megkötésére az
eredményhirdetést követő 15 napon belül kerül sor.
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 15%,
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.
A felhívást minimum 6 vállalkozásnak küldenénk meg, mellékletként csatolnánk az árazatlan
költségvetést. Aki az ajánlatbekérő tartalmát elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.
62/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete árajánlatot kér be a
Szentendrei út 106 hrsz-ú ingatlan és a Mátyás király út közötti
járdaszakasz felújítási munkálataira a mellékelt árajánlat kérő
dokumentáció szerinti formában a végleges számítások szerinti
munkamennyiségre.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

2014. 03.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Polgármestert

a

határozat

Ősz utca kiszélesítése, felújítása
Dr. Sajtos Sándor: megkezdődött a tervezés, a következő ülésre előkészítjük, akkor tudunk
majd dönteni.
7./ Helyi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
Tóth János: ismerteti a javaslatot, és javasolja annak támogatását.
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.
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63/2014. (03.13.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Képviselő-testülete a 2013. évi XXXVI. tv. 24. §-a alapján a
helyi Szavazatszámláló Bizottság tagjaivá az alábbi személyeket megválasztja:
01. Szavazatszámláló Bizottság:
Bándiné Tasnádi Ágnes
Pintér Erzsébet
Liptainé Drégelyvári Erzsébet
02. Szavazatszámláló Bizottság:
Czájáné Szabó Julianna
Bán Erzsébet
Borisz Andrea
03. Szavazatszámláló Bizottság:
Badóné Soós Ildikó
Tóth Lászlóné
Böttkös Zoltánné
04. Szavazatszámláló Bizottság:
Maróthi Ágnes
Bötkös Lászlóné
Vaczó Mihály
Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság:
Gonda Balázsné
Nagyné Kovács Márta
Dudás Istvánné
Nyikonyuk Ferencné
Fanczal Sándorné
Póttagok:
Kővári Endréné
Rajos Istvánné
Deliné Reményi Andrea
Gonda Balázsné
Nagyné Kovács Márta
Dudás Istvánné
Nyikonyuk Ferencné
Fanczal Sándorné
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a bizottsági tagok
eskütételének lebonyolítására és a megbízólevelek átadására.
Határidő:
Felelős:

2014.03.31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

8./ Egyebek
Dr. Sajtos Sándor: gát pályázat kisajátítási eljárásával kapcsolatosan kért hiánypótlást a mai
napon teljesítettük. A tegnap a Kormányhivatal által kijelölt független igazságügyi szakértő
részvételével került sor a helyszíni szemlére. Amennyiben kifogást nem emelnek az

27

ingatlanok tulajdonba adásával kapcsolatban, csak az értékeket vizsgálják, akkor csak az árról
lehet vita.
Dr. Pálvölgyi Tamás: kerékpárúttal kapcsolatban felvettem a kapcsolatot a Duna-Ipoly
Nemzeti Park igazgatóságával, a Közlekedési Felügyelőséggel, a Közép-Duna völgyi
Természetvédelmi, Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel, a DMRV igazgatóságával, a
Közút Nonprofit Rt-vel, információkérés céljából. Arra törekedtem, olyan megoldást
találjunk, hogy legalább átmenetileg biztonságos közlekedést tudjunk biztosítani a
kerékpárosok számára. Elsősorban Tahi oldallal foglalkoztam, hiszen a sziget
természetvédelmi terület. Egyeztettem a DMRV Zrt-vel, így esetlegesen átmenetileg
földúton alakítható ki kerékpárút. A hídfőnél érinti a kerékpáros útvonal a Natura 2000
területet, ami mint az egyeztetést követően kiderült azt jelenti, hogy szintén kizárólag
földúttal történhet a kerékpárút kialakítása. Természetesen mindezt a Képviselő-testület elé
terjesztem a későbbiekben.
Dr. Sajtos Sándor: említettem a tájékoztatás napirendi pontban, hogy kormányzati
megrendeléssel a Pest Megyei Hatóság illetve a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
megbízást kapott, hogy a Dunakanyari megvalósíthatósági tanulmányt vizsgája felül, így
készült két tanulmány a 11-es útra.
Dr. Pálvölgyi Tamás: egyenlőre átmeneti megoldást javasoltam, hiszen nem tudhatjuk, hogy
a kormányzati terv mikor valósul meg.
Kubanek István: a TETA ülésén kiderült, hogy az Alapítvány kinőtte a Faluházban lévő szobát,
amit eddig használ a ruhák, a rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök, valamint a
lakosok által felajánlott tárgyak tárolására. Keressük a megoldást, kérjük a Képviselő-testület
segítségét. Esetleg a Meggyfa utcai ingatlan egy szobáját lehetne az Alapítvány számára
biztosítani.
Nagyházu Miklós: a leányfalui útjavításnak mindannyian örülünk, annak viszont kevésbé,
hogy az egyébként is rossz állapotban lévő utakat még inkább tönkreteszik. Javaslom, kérjük
nyomatékosan a Közútkezelőt, hogy az évek óta meglévő kátyúkat javítsák meg.
Dr. Sajtos Sándor: a Nemzeti Közlekedési Hatóság adott osztályvezetője jön jövő héten ez
ügyben is bejárásra.
Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és
az ülést 22,09 órakor bezárta.
K.m.f.
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polgármester
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