Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szám: 8/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én
(csütörtök) 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
határozatképességét (9 főből 7 fő jelen), és javaslatot tesz a napirendre.

Képviselő-testület

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./ Döntés az óvodavezetői pályázatról
Előadó: Tóth János jegyző
2./ Tahitótfalu Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítása
II. félévben
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke
3./ Tahitótfalu Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés zárszámadásának
elfogadása
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke
4./ Tulajdoni ügyek
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
5./ Egyebek
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1./ Döntés az óvodavezetői pályázatról
Tóth János: egy pályázat érkezett Csörginé Kemény Ildikó jelenlegi óvodavezetőé. A
Nevelőtestület, és az Alkalmazotti Közösség valamint a Szülői Munkaközösségek megkapták
a pályázatot, amely megfelelt a kiírásnak.
Liptainé Drégelyvári Erzsébet (óvodavezető – helyettes): az Alkalmazotti Közösség valamint
a Nevelőtestület illetve a Szülő Munkaközösségek is egyhangúlag támogatták Csörginé
Kemény Ildikó újbóli kinevezését.
Dr. Sajtos Sándor: van kérdés a pályázóhoz?
Csörgő Mihály: a mi véleményünk is megegyezik a fenti véleményekkel.
Dr. Sajtos Sándor: javaslom Csörginé Kemény Ildikó kinevezését az elkövetkezendő 5 évre az
óvodavezetői munkakör betöltésére. Megköszönöm Liptainé Drégelyvári Erzsébet segítségét,
amit az elmúlt időszakban nyújtott, és kívánok további jó munkát.
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek
István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.
77/2014. (04.24.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csörginé Kemény
Ildikó óvónőt 2014. július 1-től 2019. június 30-ig a tahitótfalui óvodák
megbízott óvodavezetőjévé kinevezi.
Vezetői pótlékát a Képviselő-testület soron következő ülésén határozza
meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat kiadására.
Határidő: 2014.09.01.
Felelős:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Dr. Pálvölgyi Tamás képviselő 18,20 órakor megérkezett az ülésre.
Csörginé Kemény Ildikó (óvodavezető): köszönöm a bizalmat.
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2./ Tahitótfalu Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítása II.
félévben
Gaál Sándorné: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében Kormány hatáskörben az
alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé 2013. II. félévben:
I.

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
 foglalkoztatás helyettesítő támogatás
 lakásfenntartási támogatás
 rendszeres szoc. segély
Összesen:
Szerkezetátalakítási tartalék
 Gyermekétkeztetés támogatása
 Köznevelési int. műk. támogatása
 Beszámítás visszapótlása
Összesen

3.491.773 Ft
1.510.880 Ft
542.970 Ft
1.437.923 Ft
3.491.773 Ft
9.012.478 Ft
1.844.814 Ft
1.920.000 Ft
5.247.664 Ft
9.012.478 Ft

Egyéb működési célú központi tám.
 bérkompenzáció
 „Magyarország szeretlek” támogatása
 Gyermekvédelmi támogatás
Összesen:

4.863.530 Ft
2.752.530 Ft
400.000 Ft
1.711.000 Ft
4.863.530 Ft

Kompfelújítás támogatása

7.300.459 Ft

IV.

Vis Maior támogatás árvízvédelmi kiadásokra

38.880.000 Ft

V.

Közhasznú foglalkoztatás támogatása (bér+járulék)

II.

III.

VI.
VII.

Központosított működési támogatások
külterületi feladatok ellátása

3.767.950 Ft
502.262 Ft
502.262 Ft

Óvoda pedagógusok béremelésének kompenzálása

4.209.600 Ft

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében saját hatáskörben az alábbi előirányzat
módosítások váltak szükségessé tartalék terhére, valamint saját bevételek terhére:
 Közutak fenntartására
 iskola, óvoda élelmiszer beszerzésre
 Intézményüzemeltetés (iskola, napközi)
jubileumi jutalom, jutalom (fizikai dolg.-nak)
 Konyha jutalomra
 Községgazdálkodás jutalomra
 Árvízi védekezés kiadásaira
 Árvízi károkra átadott támogatás
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1.428.000 Ft tartalék terhére
2.734.667 Ft tartalék terhére
394.916 Ft intézményi bevételből
1.265.000 Ft tartalék terhére
1.600.000 Ft tartalék terhére
5.822.152 Ft tartalék terhére
5.980.000 Ft árvízi támogatásból









Árvízi védekezés kiadásaira (ÁFA)
Védőnők jutalom és bérkiadásaira
Műv. ház felújítására
Műv. ház karbantartására
Faluház beruházás, felújítás
Faluház (műv. szervező jutalom)
Faluház egyéb kiadásai

2.133.442 Ft Árvízi támogatásból
674.400 Ft OEP finanszírozásból
3.266 800 Ft tartalék terhére
760.000 Ft tartalék terhére
1.081.500 Ft tartalék terhére
130.000 Ft tartalék terhére
761.570 Ft saját bevételei terhére

Kormány hatáskörben kapott pótelőirányzatok és saját hatáskörben a bevételeinkből történő
előirányzat módosítások összege összesen 81.972.380 Ft, mely összeggel a 2013. évi eredeti
költségvetés módosításra kerül.
A módosítást könyvelésünkben a 2013. évi zárás előtt szükséges elvégezni.
A Gazdasági Bizottság az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Dr. Sajtos Sándor: aki a Bizottság 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
megalkotta rendeletét.
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2014.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2013.(II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
3./ Tahitótfalu Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés zárszámadásának
elfogadása
Gaál Sándorné: Tahitótfalu állandó lakóinak száma továbbra is évről-évre nő. 2012.
januárban az állandó lakosság lélekszáma elérte az 5 640 főt, 2013-ban a lakosság számunk
5701 főre emelkedett. Községünkben emiatt is fontos feladat az infrastruktúra biztosítása és
fejlesztése.
Önkormányzatunk gazdálkodásának általános értékelésekor elmondhatom, hogy 2013-ban
stabil költségvetési évet zártunk. Az év végi helyesbített pénzmaradványunk 130.579 e Ft,
ebből 4.354 e Ft a Közös Hivatal, 2.058 e Ft az Óvoda záró pénzmaradványa.
2013 a változások éve volt. Az általános iskola fenntartását átvette a Klebelsberg
Intézményfenntartói Központ (KLIK), míg az épület üzemeltetése továbbra is a mi feladatunk
maradt. Megalakult a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal, így a szomszédos Kisoroszi
település hivatali feladatait közösen látjuk el. 2013-ban a statisztikai létszámunk 81 fő. Ebből
18 fő hivatali, 27 fő óvodai és 36 fő a fizikai (ebből közfoglalkoztatott 14 fő) állomány.
2013. évben külön költségvetés készült az Önkormányzat és intézményei (Közös
Önkormányzati Hivatal, Óvoda) részére. Az Önkormányzat, mint irányító szerv finanszírozza
az intézmények kiadásait így a beszámolóban külön értékelem a három intézmény
gazdálkodását.
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Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai:
Az Önállóan működő Közös Önkormányzati Hivatal eredeti költségvetési előirányzata
87.188 e Ft, volt. Módosított előirányzata 96.724 e Ft. A bevételek teljesítése 97 629 e Ft,
mely 101%, a kiadások teljesítése 93.275 e Ft, mely 97 % a módosított előirányzathoz
viszonyítva. Záró pénzkészlete december 31-én 4.354 e. Ft.
Óvoda bevételei és kiadásai:
Az Óvoda eredeti költségvetési előirányzata 81 000 e. Ft, módosított előirányzata
88.340 e. Ft, a kiadások teljesítés 85.572 E Ft, mely 97%, a bevételek teljesítése 99 %. Az
Óvoda év végi záró pénzkészlete december 31-én 2.058 e. Ft.
Önkormányzat bevételei és kiadásai:
2013-ban az Önkormányzati bevételek eredeti előirányzata 986.428 e. Ft, módosított
előirányzata 1182 614 e. Ft. Bevételünk teljesítése összesen 865.009 e. Ft, mely a módosított
előirányzathoz viszonyítva 73 %. Az „alul teljesítés” oka, hogy a fejlesztési célú átvett pénz
bevétel (gátépítésre Uniós pályázatból) 422.700 e. Ft-ból mindössze 86.138 e. Ft volt 2013ban. A beruházási ütemterv elhúzódott, 2014-ben fog megvalósulni, így annak bevétele és
kiadása a 2014. évi költségvetésünkben szerepel.
Költségvetésünkben a helyi adóbevételek 148.500 e. Ft-ban realizálódtak, ez az
előirányzathoz viszonyítva 120 %-os teljesítés Ebből 66 540 e. Ft iparűzési adó, 77.891 e. Ft
építményadó, 1.202 e. Ft idegenforgalmi adó és 2.867 e. Ft a talajterhelési díj. Átengedett
központi adó a gépjármű adó 40 %-a, ennek összege 19.920 e. Ft. 2013 évtől 1 főt
alkalmazunk a hivatalban az adókintlévőségek behajtására. Ennek során jelentős összeg
került beszedésre, a hátralékunk állománya mintegy 20.000 e. Ft-tal csökkent. Mivel a
korábbi években külsős végrehajtóval való együttműködésünk nem volt hatásos, ezért
döntött a Képviselő-testület a főállású behajtó alkalmazása mellett. A döntésünk
eredményes volt, a felszólítások, behajtások a fizetési morál javulását is meghozták.
Az államtól kapott költségvetési támogatás összege 221.534 e. Ft. 2013-ban is feladatellátás
alapján kaptuk a támogatást, többek között a közös hivatal működésére, a
településüzemeltetésre, az óvoda bér és működési kiadásaira, a kedvezményes
gyermekétkeztetési feladatokra, a pénzbeli szociális ellátásokra, közművelődés és üdülőhelyi
feladatok ellátására.
Az önkormányzat intézményi működési bevétele 47.247 e. Ft. Ez a módosított előirányzathoz
viszonyítva 148 %-os teljesítés.
Felhalmozás és tőke jellegű bevételek összege 236 876 e. Ft, a teljesítés 42 %-os.
Legfontosabb és legnagyobb beruházásunk a gátépítés, mint előzőekben is megemlítettem
2014-ben épül meg 100 %-os uniós támogatással. A beruházás összköltsége 770.457 e. Ft,
eddig ebből 108.559 e. Ft támogatást vettünk igénybe.
Az Önkormányzat kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 73%-ban teljesültek.
Módosított előirányzat 1.182 614 e. Ft, a kiadás teljesítése összesen 865.009 e. Ft. Az
Önkormányzat záró pénzkészlete 2013. december 31-én 109.229 e. Ft.
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Jelentősebb beruházási, felújítási kiadásaink 2013-ban:
 Ár- és belvízvédelemre a „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Tahitótfalu területén”
című uniós pályázattal kapcsolatos kiadások
- 91.788 e. Ft
 ingatlanok vásárlása
- 26.990 e. Ft
 Faluház, Népház, Egészségház felújítása
- 5.805 e. Ft
 Járda és buszmegállók felújítása
- 9.526 e. Ft
 Klíma, kültéri térfigyelő kamera hivatalban
- 1.360 e. Ft
 Gépkocsi beszerzés
- 6.865 e. Ft
Támogatás értékű működési kiadás módosított előirányzata 15.780 e. Ft, melyből többek
között támogattuk a helyi Sportegyesületet, 7 civil szervezet működését, az orvosi ügyeletet,
a Danubia TV, a Dunakanyar-Hírmondó működését.
Támogattuk a nyári árvíz miatt károsultakat, melyre a különböző forrásokból kapott
támogatások nyújtottak fedezetet. Támogatást kaptunk magányszemélyektől, a Baptista
Egyháztól, biztosító társaságtól, és még külföldről is jött anyagi támogatás az árvízi károk
enyhítésére. Példamutató volt az összefogás ebben a nehéz időszakban, szinte az egész
ország megmozdult és segített, a falu apraja-nagyja részt vett a védekezésben. Vis maior
pályázaton 38.880 e. Ft-os támogatásban részesültünk, azonban a védekezésre fordított
kiadásaink ezt jóval meghaladták.
Településünkön jelentős szerepe van továbbra is a Fővárosi Vízműtől évente kapott
támogatásnak, melyet az ivóvízbázis védelem céljára kapunk és használunk fel. A fejlesztési
kiadásainkon belül ebből a keretből jelentős a gépek, járművek beszerzése, mely nagyban
segíti községünkben a környezetvédelmi feladatok ellátását. Ebből történik a szelektív
hulladékgyűjtés, a Duna-part fejlesztése és karbantartása, az illegális hulladéklerakók
felszámolása. 2013-ban az éves felhasználható keret 35.000 e. Ft, volt ebből 18.000 e. Ft-ot
tudtunk igénybe venni.
Év végén a fejlesztési céltartalékunk 19.000 e. Ft, egyéb általános tartalékunk 40.236 e. Ft.
Az önkormányzat 2013. évi helyesbített, záró pénz maradványa 124.167 e. Ft.
Tahitótfalu Önkormányzat ELMŰ értékpapírral rendelkezik, amely 10.314 e. Ft-ot tesz ki. E
részvény után 2013-ban kifizetett osztalék részünkre 1.736 e. Ft.
Összességében elmondható, hogy Tahitótfalu Önkormányzat és intézményei 2013 évben a
kötelező feladatait biztonságosan látta el.
Tartalékunkat megőrizve végeztük el a szükséges felújításokat, karbantartásokat, és saját
forrásból is tudtunk beruházásokat végezni, mely következtében az önkormányzat vagyona is
megnövekedett.
A Gazdasági Bizottság az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának beszámolóját és az erről
készült rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Dr. Sajtos Sándor: aki támogatja a Gazdasági Bizottság javaslatát, 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.
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2014. ( IV.25.) RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
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4./ Tulajdoni ügyek
Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú Egyesület kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (az Eperart rendezvény lebonyolításához a
Népház térítésmentes használata), melyet támogatásra javasol.
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné,) szavazattal meghozta
döntését. (Szabó Judit nem szavazott.)
78/2014. (04.24.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vox Insulae Sziget
Hangja Egyesület kérelmére 2014. május 31-én 16-20 óráig az Eperart
rendezvény lebonyolításához a Népházat térítésmentesen biztosítja.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2014. 04.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Szúnyoggyérítés
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a Városi Szolgáltató Zrt. tájékoztatását:
Az idén a tavalyi évhez hasonló felállásban szervezik a szúnyoggyérítési feladatok ellátását, a
különbség annyi, hogy további két település csatlakozott hozzánk. Eszerint a következő
települések működnek együtt: Budakalász, Dunabogdány, Pócsmegyer, Szentendre,
Szigetmonostor, Tahitótfalu és Visegrád.
A megnövekedett településszám miatt idén közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges a
légi és földi gyérítést végző vállalkozó kiválasztására. Jelenleg folyamatban van a
közbeszerzés előkészítése, ám annak teljes lebonyolításához szükségük van a települések
részéről egy szándéknyilatkozatra. A szakértői pályázatot már lebonyolították, mely szerint a
tavalyi évhez hasonlóan idén is a Pannónia Központ Kft. látja el a feladatot. Amennyiben a
szakértő a közbeszerzés befejezése előtt gyérítést rendelne el, úgy a szükséges munkálatokat
a tavalyi vállalkozókkal fogják elvégeztetni. A tavalyi légi és földi gyérítést végző
vállalkozókkal erről már egyeztettek és ebben az esetben a 2013. évi egységáron vállalják a
kivitelezést.
A közbeszerzésen kiválasztott vállalkozókkal a tavalyihoz hasonló konstrukcióban tervezik
megkötni a szerződést.
1. típus: A VSz Zrt. szerződést köt a szakértővel, valamint a légi és földi gyérítővel, mely
tartalmazza a szakfeladat ellátását, valamint a kapcsolattartást az összes település
vonatkozásában. Szerződésük csak Szentendre vonatkozásában vállal fizetési
kötelezettséget.
2. típus: Minden település szerződést köt a szakértővel, valamint a légi és földi gyérítővel
annak okán, hogy a vállalkozó hektár arányosan számlázzon feléje a feladat elvégzése után.
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3. típus: A VSz Zrt. szerződést köt minden településsel a szúnyoggyérítési feladatok
koordinálása érdekében megbízási díj ellenében. Ez a szerződés magában foglalja a
közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátását is.
Az idei évben mérsékelten emelt egységárakon tudják vállalni a munkákat, melynek okai a
következők. A tavalyi év során lebonyolítottak a Magyar Turizmus Zrt. által kiírt támogatási
pályázatot, amely az év során jelentős adminisztrációs munkával járt. A Magyar Turizmus Zrtvel már idén is egyeztettek a támogatásról, és idén is várható a pályázat (50%-os támogatás
utófinanszírozással) kiírása. A közbeszerzési pályázatot is le kell bonyolítaniuk, amely szintén
többletmunkát jelent a tavalyi évhez képest.
Szabó Judit: nagyságrendileg ez mekkora költséget jelent a településnek?
Dr. Sajtos Sándor: mindig az adott helyzettől függően, a szakértők véleményezését követően
tudunk a költséggel kalkulálni.
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.
79/2014. (04.24.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete szerződést kíván
kötni a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel (2000 Szentendre, Szabadkai u.
9.) a 2014. évi szúnyoggyérítési tevékenység végrehajtására. A
közbeszerzési eljárásban részt kíván venni, egyúttal meghatalmazza a
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-t, hogy a közbeszerzési eljárásban teljes
jogkörrel nevében eljárjon.
A közbeszerzési eljárásban a beszerzési igény:
légi hektár: 200 ha / alkalom
földi hektár: 135 ha / alkalom
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására, a
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2014. 04.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Kompok révek támogatása (pályázat)
Dr. Sajtos Sándor: javaslom, fogadjuk el az üzemeltetési szerződés módosítását, ezt
követően tárgyaljunk a pályázatról, hiszen a pályázat beadásának feltétele az üzemeltetési
szerződés módosításának aláírása. A módosítások az alábbiak:
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„4./ Felek egybehangzóan kijelentik, hogy az üzemeltető 2007. évtől kezdődően részesült a
hatályos rendelkezések szerinti támogatásban az Önkormányzat, mint gesztor (támogatott)
részére folyósított vissza nem térítendő következő összegek nagyságában:
Komp
2009. év
2010. év
2011. év
2012. év
2013. év

Árpád

Toldi
6.800 eFt

952 eFt

8.848 eFt

6.800.000,- Ft
9.800.000,- Ft
7.300.459,- Ft
23.900.459,- Ft”

7.300.459 Ft

„5./ Az üzemeltető kötelezettséget vállal
 a tartós üzemeltetésnek a 2014. évi támogatási szerződés hatálybalépésétől
számított minimum öt évig való fenntartására, Vác – Tahitótfalu viszonylatában,
 új eszköz beszerzésére fordított összeg esetén az eszköznek a támogatás
folyósításától számított öt évig való tulajdonban (bérletben) tartására,
 a támogatás kamattal növelt összegének visszafizetésére, amennyiben a vállalt
határideig nem tartja fenn a tartós üzemeltetést.
A komptulajdonos kötelezettséget vállal
 a tulajdonában álló kompoknak az utolsó támogatási szerződés folyósításától
számított öt évig való tulajdonban tartására/elidegenítési tilalmára,
 a támogatás kamattal növelt összegének visszafizetésére, amennyiben a vállalt
határideig nem tartja fenn a bérleti jogviszonyt.
A komptulajdonos továbbá visszavonhatatlan kötelezettséget vállal garancianyújtás címén
arra, hogy a tulajdonát képező Toldi Miklós önjáró komp lajstrom tulajdoni lapjára
jelzálogjogot (elidegenítési és terhelési tilalmat) jegyeztet be a gesztor Önkormányzat javára.
Felek együttesen megállapítják, hogy a Toldi Miklós önjáró komp értéke - a 2012. július hó
27. napján készült értékbecslés szerint – 107.730 eFt.”
Aki a módosítás tartalmát 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.
80/2014. (04.25.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bodor és Fiai 2003
Kft-vel 2013. július 16-án kötött üzemeltetési szerződés 1. sz.
szerződésmódosítását jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2014. 04.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Tóth János: ismerteti 17/2014. (IV. 8.) NFM rendelet, valamint a pályázat tartalmát. A
pályázat beadásának határideje 2014. április 29. Természetesen az önrészt a Bodor és Fiai
2003 Kft. biztosítja.
Dr. Sajtos Sándor: amennyiben kérdés hozzászólás nincs, javaslom a pályázat benyújtásának
támogatását.
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.
81/2014. (04.25.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi és
támogatja a Bodor és Fiai 2003. Kft. azon felkérését, hogy a közforgalmú,
közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti
létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz
beszerzési támogatása igénybevételének részletes szabályairól szóló
17/2014. (IV. 8.) NFM rendelet által szabályozott 2014. évi pályázaton – az
Önkormányzattal együttműködve – részt vegyen.
A tervezett teljes beruházás összege:
Az igényelt támogatás összege (70%):

27.723.047 Ft.
19.406.133 Ft

Az Önkormányzat a pályázathoz 8.316.914 Ft önerőt saját forrást biztosít,
melynek fedezetét a komp üzemeltetője a Bodor és Fiai 2003. Kft.
finanszírozza.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2014. 04.29.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Közbiztonsági pályázat
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet tartalmát. A pályázat 100 %-os
intenzitású. A rendszer a Rendőrőrs épületében kerülne telepítésre.
Dr. Pálvölgyi Tamás: ez hány figyelőpontot jelent?
Dr. Sajtos Sándor: a kamerák telepítését az alábbi helyszíneken jelöltük meg a pályázatban:
 Szentendrei út, szelektív hulladékgyűjtő
 Bercsényi út, szelektív hulladékgyűjtő
 Tildy Zoltán híd, szelektív hulladékgyűjtő
 Szabadság út, Váci rév forgalma, szelektív hulladékgyűjtő, sportpálya,
 Hősök tere
 Béke út
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Az igényelt támogatás összege 6. 161.278 Ft. Kérem a Képviselő-testület jóváhagyását.
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.
82/2014. (04.24.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete „A közbiztonság
növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.
(IV. 1.) BM rendelet keretében pályázatot nyújt be térfigyelő
kamerarendszerek kiépítésére.
A 100%-os, vissza nem térítendő igényelt támogatás összege: 6.161.278 Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Járdaépítési beruházás folytatása Tahi településrészen
Dr. Pálvölgyi Tamás: ismerteti a „Tahitótfalu (Tahi) Szentendrei út Mátyás király utca –
Szentendrei út 106 hrsz. közötti szakaszán a gyalogos járda felújítási munkái„ tárgyú ajánlat
tárgyában kiírt pályázat, bontási jegyzőkönyvének tartalmát.
Az ajánlatok elsődleges bírálati szempontja a legalacsonyabb nettó vállalkozói díj.
A borítékok a bontást megelőzően sértetlenek, szabályszerűen lettek benyújtva.
Összesen 5 ajánlat érkezett be, a JÓ-ÉP Építőipari és Szolgáltató Kft (Székhelye: 2300 Ráckeve
Hrsz: 052/22), Ökobau Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Székhelye: Siófok, Vak B. u.
38.) április 3-án, valamint a Vianova 87 Zrt. március 28-án érkeztetett levelében közölte,
hogy kapacitás hiányában nem tud ajánlatot adni. A Megyeri Kovács Építőipari, Kereskedelmi
és Szolgálgató Kft nem vette át az ajánlatkérő levelet, a Strabag Általános Építő Kft. nem
nyújtott be pályázatot.
1./ Ajánlattevő: ÁR-LA Magyarország Kft
Székhelye:
1162 Budapest, Istráng utca 88.
A benyújtott dokumentáció hiánytalan.
bruttó ajánlati ár:
11.114.282 Ft
2./ Ajánlattevő: Cserker Top Kft
Székhelye:
Tahitótfalu, Visegrádi út 104.
A benyújtott dokumentáció hiánytalan.
bruttó ajánlati ár:
7.373.591 Ft
3./ Ajánlattevő: Kvadrát 2000 Kft
Székhelye:
1106 Budapest, Borsika utca 40/b
A benyújtott dokumentáció hiánytalan.
bruttó ajánlati ár:
9.158.548 Ft
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4./ Ajánlattevő: Tanka-Pido Kft
Székhelye:
2112 Veresegyház, Szadai út 3.
A benyújtott dokumentáció hiánytalan.
bruttó ajánlati ár:
8.639.493 Ft
5./ Ajánlattevő: Út-Finis Kft.
Székhelye:
2151 Fót, Alagi út 28.
A benyújtott dokumentáció hiánytalan.
bruttó ajánlati ár:
8.127.619 Ft
Az ajánlati felhívásban közzétett bírálati szempontok alapján megállapítható, hogy a
legalacsonyabb nettó vállalkozói díjra a Cserker Top Kft. tett ajánlatot. Mivel az elsődleges
bírálati szempont alapján a pályázatok elbírálhatóak voltak, így további szempontok
figyelembe vételére már nem került sor.
Javaslom a legkedvezőbb ajánlat elfogadását.
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal
meghozta döntését.
83/2014. (04.24.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tahitótfalu (Tahi)
Szentendrei út, Mátyás király utca – Szentendrei út 106 hrsz. közötti
szakaszán a gyalogos járda felújítási munkái” tárgyában kiírt ajánlattételi
felhívást eredményesnek nyilvánítja és felhatalmazza a Polgármestert a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Cserker Top Kft-vel (7.373.591 Ft) a
kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2014. 04.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: a munkaterület átadására május 5-én kerül majd sor.
Baba Mama Klub kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (a Sportház épület 30%-os terembérleti
díjkedvezményének további biztosítása.) Javaslom a kérelem támogatását.
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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84/2014. (04.24.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Baba Mama Klub
részére, foglalkozásaik idejére 30% kedvezményt biztosít 2014.12.31-ig az
önkormányzati tulajdonban lévő intézmény (Sportszár) bérleti díjából.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2014. 04.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Szabó Judit: szeretném kiegészíteni a határozatot azzal, hogy a takarítás legyen megfelelő.
A Tahitótfalui Lovassport Egylettel kötendő szerződés az Eperfesztivál
lebonyolítására vonatkozóan
Dr. Sajtos Sándor: az elmúlt ülésen áttekintettük a Lovassport Egylettel kötendő szerződés
tervezetét, az Eperfesztivál rendezvény lebonyolítására vonatkozóan. Az ülésen elhangzott
kiegészítéseket, beemeltük a szerződésbe.
Dr. Pálvölgyi Tamás: a 3.5 pontban hiányzik egy javaslat rögzítése: „Az Önkormányzat
vállalja, hogy mindezeket a társadalmi szervezetek rendezvényein szokásos feltételek mellett
bocsátja rendelkezésre, az eszközök helyszínre szállításának költségét az Önkormányzat
viseli”. A helyszínre szállítás és visszaszállítás költségét is az Önkormányzat viseli.
Tóth János: természetesen pótoljuk a kiegészítést.
Dr. Sajtos Sándor: a 4.1.1. pontban a zárójelben lévő felsorolást is kérem konkrétan
megfogalmazni.
Dr. Pálvölgyi Tamás: az 1. számú mellékletben lennének azok a szolgáltatások, amelyeket az
Egylet saját költségein végez.
Dr. Sajtos Sándor: aki a módosított szerződés-tervezetet 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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85/2014. (04.24.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és
a Tahitótfalui Lovassport Egylet között az Eperfesztivál lebonyolítására
vonatkozó szerződést jóváhagyja.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2014. 05.10.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Szabó Judit: tavaly ősszel a Nemzeti Vágtán nyert a település reklámfelület felhasználást, ezt
mikor kívánjuk érvényesíteni?
Tóth János: most, bár eléggé kötöttek a lehetőségek.
Szabványosított játszótér kialakítása
Dr. Sajtos Sándor: terveink között szerepel egy szabványosított játszótér kialakítása,
szemetes pad, asztalok kihelyezésével.
A közösségi játszóterek kialakításának és az egyes játszóeszközökkel szembeni előírásokat az
MSZ 1176 szabvány tartalmazza.
A játszótéri eszközök biztonságáról a 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet rendelkezik:
3.§ (3) A játszótéri eszközt új létesítés, nagyjavítás, csere vagy helyváltoztatás esetén
használatba venni a kijelölt szervezet által végzett, a biztonságossági
követelményeknek való megfelelést, valamint a megfelelőségi nyilatkozat vagy a
megfelelőségi tanúsítvány meglétét ellenőrző vizsgálatot követően lehet.
3.§ (4) A saját építésű játszótéri eszközök biztonságossági követelményeknek való
megfelelőségét a kijelölt szervezet a létesítés során ellenőrzi és annak eredményéről
egyedi megfelelőségi igazolást ad ki.
4.§ (1) A megfelelőségi tanúsítványt a kijelölt szervezet a játszótéri eszköz mintadarabján
elvégzett típusvizsgálat, illetve egyedileg gyártott játszótéri eszköz egyedi vizsgálata,
és az 5. § (2) bekezdése szerint benyújtott dokumentumok vizsgálata alapján adja ki.
Ha a játszótéri eszközt a Magyar Szabványügyi Testület által közleményben közzétett
szabványok szerint gyártották, azt úgy kell tekinteni, hogy megfelel a biztonságossági
követelményeknek.
A műszaki dokumentáció tartalmi követelményei
1. A játszótéri eszköz megnevezése, típusa, cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító
megjelölés, amely a játszótéri eszköz, valamint összeállítása egyedi azonosítására
szolgál.
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2.
3.
4.
5.

Ajánlott korcsoport megjelölése.
A játszótéri eszköz működésének leírása.
A játszótéri eszközről készített fotók, rajzok.
A játszótéri eszköz tervei:
5.1. nézeti rajzok,
5.2. összeállítási rajzok,
5.3. metszetek,
5.4. anyag- és alkatrész jegyzékek,
5.5. anyagminőség,
5.6. alkatrész és részegység rajzok,
5.7. statikai számítások olyan részletességgel, hogy a játszótéri eszköz minden részlete
ellenőrizhető, biztonságossága megállapítható legyen.
6. A gyártásközi ellenőrzések és mindazon intézkedés ismertetése, amellyel a gyártó a
termék megfelelőségét elősegítette.
7. Telepítési előírások, alapozási tervek, szerelési útmutató.
8. Használati és kezelési útmutató.
9. Szükség esetén a gyermekeket fenyegető veszélyekre vonatkozó figyelmeztetések.
10. Annak a szabványnak a megjelölése - amennyiben van ilyen -, amelynek a termék
megfelel.
A fenti dokumentációnak tartalmaznia kell a felhasznált segédanyagok (pl. festékek,
ragasztók, fakonzerváló anyagok) biztonságtechnikai adatlapjait is, valamint nyilatkozatot,
hogy nem okoz egészségkárosodást a használói számára. Az egyes játszótéri eszköz telepítési
leírása tartalmazza az eséstérre vonatkozó követelményeket is.
A játszótéri eszköz készítőjének gyártói nyilatkozatot kell adnia a terveknek megfelelő
kivitelezésről.
A fenti dokumentációk, nyilatkozatok megléte esetén az egyes játszóeszközök megfelelőségi
tanúsítványának kiállításának várható költsége 35.000-50.000,- Ft/db.
Egyes játékokhoz esési zónát kell kialakítani gumitéglával vagy folyami homokkal (30 cm
vastagság):
A gumitéglát sóderágyba, vagy betonalapra lehet telepíteni, utána gondozást nem igényel. A
homoknak ki kell szedni az alapját, köré szegélyt kell építeni és gondoskodni kell a homok
folyamatos fertőtlenítéséről és lazításáról.
Az esési zóna kialakítása:
Gumitégla ár
Homok ár
Tükör készítése
KÜ0206 26 nm 4 cm-es Br. 165.100,Br. 49.500,≈ 10.000,KÜ0269 26 nm 6 cm-es Br. 214.600,Br. 49.500,≈ 10.000,KÜ0211 23 nm4 cm-es Br. 146.000,Br. 44.000,≈ 10.000,Javaslom, hogy a folyami homokkal oldjuk meg az esési zóna kialakítását.

Fakeret
≈ 22.000,≈ 25.000,≈ 20.000,-

Nagyházu Miklós: Rédai Erika a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság külsős
tagja, szakmabeli, és a gyöngykavicsot javasolja, véleménye szerint ez a legjobb megoldás.
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Dr. Sajtos Sándor: javaslom, egy 1.500.000 Ft keretösszeget szabjon meg a Képviselőtestület, hogy meg tudjuk valósítani nyár elejéig a kivitelezést.
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.
86/2014. (04.24.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 268/2 hrsz-ú
(Liget utca – Almásy utca sarok) önkormányzati ingatlanon létesítendő
játszótér beruházás megvalósítására 1.500.000 Ft keretösszeget biztosít a
tartalékkeret terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2014. 06.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Posta- Gyógyszertár színezése
Dr. Sajtos Sándor: az elmúlt ülésen döntöttünk az épület színezéséről, Körmendi Judit
főépítész elkészítette az ajánlatbekérőt. Ismerteti annak tartalmát:
Ajánlattételi felhívás Tahitótfalu Posta - Gyógyszertár épület homlokzatszínezésére
Elvégzendő feladatok:
Vakolt felületeken a szükséges vakolatjavítási munkák elvégzése után, az ajánlattételi
felhíváshoz csatolt minta alapján homlokzatok színezése három színben.
A színek a képviselő-testület által a Weber Terranova szín katalógusból kiválasztott E113,
(világos) E115 (sötét) és tört fehér. A színezendő felületi mintát a mellékelt rajz tartalmazza.
Színezendő felületek:
Szomszéd ház felőli (bütű) homlokzat: E 113 (világos) 133 m2
Utcai homlokzat:
Külső emeleti falfelület: E 113 (világos) 30.7 m2
Ablakok körüli keret: tört fehér 120/150 ablakok (3db) körül körben 20/200 méretű
Hungarocell homlokzatdíszítés
Loggiák: E115 (sötét) 50 m2
Földszinti vakolt felület: E115 (sötét) 17,0 m2
Reklámtartó konzol színezése: tört fehér 13,0 m2
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József Attila köz felőli homlokzat
Rajz szerinti E 113 (világos): 110 m2
Rajz szerinti E115 (sötét): 45,0 m2
Földszinti födém vonalában elválasztó sáv: tört fehér 20/600 méretű Hungarocell
homlokzatdíszítés 14,6 m
Ablakok körüli keret: tört fehér 120/150 ablakok (3db) körül körben 20/200 méretű
Hungarocell homlokzatdíszítés
Parkoló felőli homlokzat
Lépcsőház fala: E115 (sötét): 69,0 m2
Földszinti vakolt felület + emeleti oszlop: E115 (sötét) 42,0 m2
Emeleti vakolt felület (fal+mennyezet): E 113 (világos) 53,4 m2
Megjegyzés: a számolt felületek a nyílászárók levonása nélküli tömör falfelületek. A
színkódot a választott színező festék kódjával egyeztetni kell.
Természetesen a határidőket meg kell határozni a kiküldés előtt. Kérek mindenkit, aki ilyen
jellegű ismeretséggel rendelkezik, jelezze, hogy ajánlattételi felhívást ki tudjuk küldeni, és az
ajánlatokat május végéig be tudjuk kérni.
Dr. Pálvölgyi Tamás: sportpálya bérlet ügyében történt előrelépés?
Dr. Sajtos Sándor: nem tudja felvállalni a Dunakanyar SE ezt a szerződést.
5./ Egyebek
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás
kérelme
Tóth János: a Társulás 2013. évi költségvetésének módosítását, illetve 2014. évi
költségvetését, valamint Alapító Okiratuk módosítását a Társulás elfogadta, kérik a
települések hozzájárulását.
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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89/2014. (04.24.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dunakanyari
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 20132014. évi költségvetés módosítását, valamint a Társulás 2014. évi
költségvetését jóváhagyja.
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul továbbá
a Társulás Társulási Megállapodásának, Alapító Okiratának, Szakmai
Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításához.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2014. 05.31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Tahitótfalu Közbiztonságáért Közalapítvány
Tóth János: 1997-ben a Képviselő-testület létrehozta a Tahitótfalu Közbiztonságáért
Alapítványt abban bízva, hogy működő képes lesz, a Polgárőrség. 131/1997. (12.12.)
határozatában Dr. Mendlik György ügyvéd urat bízta meg a Kuratórium elnökségével. Az
Alapítvány tevékenységet nem folytatott, semmilyen vagyonnal nem rendelkezik. Dönteni
kellene az Alapítvány további sorsáról
Dr. Sajtos Sándor: tekintettel arra, hogy tárgyalni készülünk a Szigetmonostori
Polgárőrséggel a közös együttműködésről, javaslom csak a tárgyalásokat követően döntsünk
az Alapítvány további sorsáról.
Ezt követően beszámol a június 7-i ünnepség előkészületeiről, valamint a Mezővári diákok
nyári táboroztatásáról.
Erdőgazdálkodási pályázat
Dr. Sajtos Sándor: Pintér Zoltán erdész a „Tahitótfalu 03/1 hrsz. erdőgazdálkodási munkák”
közbeszerzés ajánlattételi felhívásra az alábbi cégek meghívását javasolja:
1. Pilisi Parkerdő Zrt.Visegrádi Erdészet (2025 Visegrád, Mátyás király u. 4.)
2. Ipoly Erdő Zrt. Váci Erdészet (2600 Vác, Báthori út 32.)
3. Eőry és Tsa. Kft. (2025 Visegrád, Lepence-völgy 28.)
A megadott cégek közül kettő (Pilisi Parkerdő Zrt., Ipoly Erdő Zrt.) állami tulajdonú
részvénytársaság, nagy tapasztalattal rendelkeznek az erdőgazdálkodás területén.
A közbeszerzésben kiírt munka műveletekre - beleértve az erdei feltáró út és áteresz javítást
is- megfelelő felkészültséggel bírnak. A természetes erdőfelújításban mindkét cégnek
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referencia területei vannak. Anyagi erőforrásaik lehetővé teszik a tervezett munkák
előfinanszírozását. Mindkét cégnél biztosítottnak látszik a közbeszerzésben kiírt munkák jó
teljesítése.
A harmadik cég az Eőry és Tsa. Kft. magán vállalkozás. Nagy volumenben dolgozik az
erdőgazdálkodás (fakitermelés és erdőművelés) területén a térségben.
Javaslom az ajánlattételi felhívás megküldését a fenti vállalkozások számára. 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.
90/2014. (04.24.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tahitótfalu 03/1
hrsz. erdőgazdálkodási munkák” elnevezésű hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás során az ajánlattételi felhívást az alábbi vállalkozások
számára küldi meg:
1. Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi Erdészet 2025 Visegrád, Mátyás király u. 4.
2. Ipoly Erdő Zrt. Váci Erdészet 2600 Vác, Báthori út 32.
3. Eőry és Tsa. Kft. 2025 Visegrád, Lepence-völgy 28.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2014. 05.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és
az ülést 20,00 órakor bezárta.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Tóth János
jegyző
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