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Tahitótfalu Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

 

Szám:  21/2016 

Határozatok száma: 263/2016. (12.17.) - 270/2016. (12.17.) 

Rendeletek száma: - 

JEGYZŐKÖNYV 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. december 17-én megtartott kihelyezett, rendkívüli üléséről 

Tárgyalt napirendi pontok:  

1. Rendezési terv elfogadása 

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

2. Konyha integrálása – Alapító Okirat elfogadása 

Előterjesztő:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

3. Gépjármű beszerzés  

Előterjesztő:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
4. Pest Megyei Hírlap előfizetés 

Előterjesztő:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

5. Döntés vis maior pályázat önrészének biztosításáról 

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

6. Villám-patak vis maior pályázat - kivitelezőről döntés 

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

7. Hulladékszállítási szerződés módosítása 

Előterjesztő:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

8. 5/B és 7/B osztály iskolai tanterem burkolatcseréje 
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 17-én 

16:00 órakor a Vegyépszer üdülőben megtartott nyílt, kihelyezett üléséről.  

Jelen vannak:  

Képviselők: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Csörgő Mihály 

 Gaál Sándorné 

 Kubanek István 

 Nagyházu Miklós 

 Dr. Pálvölgyi Tamás 

 Schottner Jánosné  

 Vaczó Zoltán  

Távol maradt képviselők:  Karácsony Ádám 

Tanácskozási joggal:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 
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Dr. Sajtos Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 

fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet, javasolta annak 

elfogadását. Kérdezte a képviselőket, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 

Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

263/2016. (12.17.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban 

meghirdetett napirendet elfogadta.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására, a napirend módosítására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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1. Rendezési terv elfogadása 

Dr. Sajtos Sándor: ismertette a rendelet tervezett módosítását: 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. 

pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 6/A. § (1) bekezdés aa) pontjában, 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. §-ában biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek, érintett területi, települési 

önkormányzatok valamint Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 39/2013.(02.14.) sz. Képviselő-testületi 

határozatában biztosított véleményezési jogkörében eljáró partnerek véleményének 

kikérésével, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 

20.) Kormányrendelet 2012. 08. 06-án hatályos változatának alkalmazásával a következőket 

rendeli el:  

1. § Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének Tahitótfalu Község Helyi 

Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2014. (X.02.) önkormányzati 

rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) V. Fejezet 39. pontja, a következő 42/A. §-al 

egészül ki:  

„42/A. § (1)  A Zkk* jelű közkert övezetbe tartoznak a szabályozási terven így jelölt 

területek. 

(2) A Zkk* jelű közkertben a pihenést, testedzést, szórakozást szolgáló funkciójú 

épületek helyezhetők el. 

(3) Az övezetben épület maximum 3%-os beépítéssel helyezhető el.  

(4) A legkisebb zöldfelületi arány: 60% 

(5) A megengedett maximális épületmagasság 7,5 méter, ahol a földszinti 

padlószintet a mindenkori mértékadó árvízszinthez képes 1,0 méterrel 

magasabban kell megállapítani. 

(6) Az övezetben az épületeket tájba illő módon kell elhelyezni.  

(7) Épületet csak a SZT/2016M jelű szabályozási terven jelölt „épületek 

elhelyezésére szánt” területen belül lehet elhelyezni.” 

2. § Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2014.(IX.02.) számú 

rendeletének mellékletét képező Belterületi Szabályozási Terv, a módosítás alá vont 

terület vonatkozásában, e rendelet 1. számú mellékletét képző SZT/2016M jelű 

fedvényterv szerint módosul. 

3. § Jelen rendelet a SZT/2016M jelű fedvénytervvel együtt érvényes és alkalmazandó. 
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Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, 

aki a rendelet módosítását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 

Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet módosítását elfogadta.  

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

10/2016. (12.19.)  

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TAHITÓTFALU KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL  

ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ  

7/2014. (X.02.)  

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

2. Konyha integrálása – Alapító Okirat elfogadása 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést:  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. 

pontja értelmében a helyi önkormányzat feladata a helyi közfeladatok körében gondoskodni 

az óvodai ellátásról.  

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2017. január 01-

től hatályos, 2. számú melléklet III. 5. pontja szerint, az intézményi gyermekétkeztetés 

támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő 

költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési 

szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést. A 

Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya saját konyhás feladatellátás esetén 

javasolja, hogy egy már meglévő költségvetési szervbe integrálják az önkormányzatok e 

feladat ellátását. 

A Képviselő-testület konyha integrálása kérdésében hozott 239/2016. (11.24.) Kt. 

határozatának megfelelően elkészítettük a Tahitótfalui Óvodák alapító okiratának 

módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, amelyek az előterjesztés 

mellékletét képezik. Az intézmény új elnevezése: Tahitótfalui Óvodák és Konyha. 

Az alapító okirat módosításnál az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, illetve a 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet által 2015. január 1. napjával 

bevezetett formanyomtatványt kell kötelezően alkalmazni. 

Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, 

aki az Alapító Okirat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 

Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

264/2016. (12.17.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui 

Óvodák és Konyha alapító okiratának módosítását az 1. sz. melléklet szerint 

jóváhagyja, így az egységes szerkezetű alapító okiratot a 2. sz. melléklet 

szerinti formában és tartalommal elfogadja. 

Felkéri a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a 

módosítást tartalmazó és az egységes szerkezetű alapító okiratot a MÁK 

Törzskönyvi Nyilvántartása és az intézmény részére az ÁNYK felületen 

keresztül és papír formátumban is küldje meg. 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

3. Gépjármű beszerzés 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a kapott ajánlatot, valamint a gépjármű megrendelését és kérte 

a Képviselő-testületet hagyja jóvá a beruházást.  

Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, 

aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 

Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

265/2016. (12.17.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a megismert 

árajánlat alapján megrendel 1 db LADA NIVA 4×4 CLASSIC 1.7 8V fehér 

gépjárművet 2.203.937 Ft+ ÁFA értékben, vonóhoroggal (beszerzés + 

felszerelés: 87.401 Ft + ÁFA) Az üzembe helyezés költsége: 70.866 Ft +ÁFA. 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására.  

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Határidő:  azonnal 

4. Pest Megyei Hírlap előfizetés 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a CosMomedia Kft. ajánlatát, és javasolta annak elfogadását.  
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Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, 

aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 

Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

266/2016. (12.17.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a megismert 

árajánlat alapján a jóváhagyja a Cosmo Média Kft. által kiadott Pest Megye 

Lapja újság megrendelését az alábbiak szerint: 

150 db újság megrendelése esetén 300 db újság érkezik 2017-ben, 

előrefizetéssel 2016. december 15-ig 172.800 Ft + ÁFA   

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására.  

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Határidő:  azonnal 

5. Döntés a vis maior pályázat önrészének biztosításáról 

Dr. Sajtos Sándor: Elmondta, hogy Tahitótfalu belterületén a Házas patak mentén az elmúlt 

időszak csapadékos időjárása, majd a felmelegedés következtében a partfal agyagos 

szerkezetének megcsúszása által okozott károk helyreállítására adott be az önkormányzat vis 

maior támogatási kérelmet, melynek önrésze 2.999.613 Ft. Javasolta az önrész biztosítását.  

Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, 

aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 

Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

267/2016. (12.17.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tahitótfalu belterületén a csapadékos 

időjárás, majd felmelegedés következtében a Házas patak partfalának megcsúszása – 

2016.11.19.-i lakossági bejelentés alapján – által okozott karok élet-, es balesetveszélyes 

helyzetet idéztek elő, tekintettel arra a tényre, hogy az esőzés következtében a hegyről 

lezúduló csapadék, a Házas patak part oldalát megkezdte. A omlás a 905/4, 905/2, 906/1, 

valamint a 906/2 hrsz alatti partfal szakaszt érinti, 60 fm hosszban. A vegetációs időszak végen, 
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a növényzet átláthatóvá válása eredménye képen láthatóvá es egyértelművé vált, hogy a 

patakmeder rézsű oldalának egységes szerkezete megbomlott, néhány helyen a repedések 

menten leomlott. Helyenként negatív rézsű alakult ki, amelynek a leomlása közvetlen veszélyt 

jelent patakmeder menten lévő ingatlanokra, valamint a Házas patakra, amely a környező 

terület fő vízgyűjtője. 

Az önkormányzat a támogatási igényét a vis maior tartalék felhasználásának részletes 

szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglalt határidőn 

belül bejelentette. 

A keletkezett károk felszámolásának költségeit az Önkormányzat vis maior pályázat 

segítségével kívánja kiegyenlíteni, maximális támogatási intenzitás igénybevételével 10 %-os 

önrész biztosítása mellett.  

A támogatás 90%-os mértékének indokoltságát, a 9/2011 (II.15) Korm. rendelet 5§ (2) bek. c) 

pontja támasztja alá, mely szerint az önkormányzat teljesítőképességét a felmerült károk 

helyreállítása jelentősen meghaladja, tekintettel arra, hogy a vis maior esemény, rövid 

időszakon belül többször ismétlődő időjárási szélsőség következményeként alakult ki. 

Helyreállítási helyszín: Tahitótfalu, Házas patak (897 hrsz)  

A helyreállítás forrásösszetétele (SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY ALAPJÁN) 

Megnevezés 
2016. 

év 
% 

Saját forrás (biztosítási összeg 

nélkül) 

2 999 613 Ft 10 % 

Biztosító kártérítése                     0 Ft  

Egyéb forrás  0 Ft  

Vis maior támogatási igény 26 996 517 Ft 90 % 

Források összesen 29 996 130 Ft 100 % 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége br. 29 996 130 Ft, 

melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.  

A Képviselő-testületi nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát 

képezi.  

▪ A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban (a Házas patak partfalában bekövetkezett 

károk) az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik 

▪ Tahitótfalu Község Önkormányzata vállalja a károsodott ingatlannak a 

költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő 

helyreállítását. 

▪ Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. 

▪ A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2015. évi költségvetéséről szóló 

2/2015(II.13) rendeletben az általános tartalék terhére biztosítja az alábbiak szerint: 

Helyreállítás: Adatlap szerint 

Önerő: a helyreállítási költségek 10 %-a: (2 999 613 ,- Ft) 
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A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a helyi önkormányzatok vis maior 

feladatainak támogatására c. pályázat aláírására, beadására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Dr. Sajtos Sándor: Elmondta, hogy a Mátyás király út mentén a csapadékos időjárás, majd 

felmelegedés következtében a partfal agyagos szerkezetének megcsúszása által okozott károk 

helyreállítása végett az önkormányzat vis maior támogatást igényelt, melynek önrésze 

5.801.360 Ft. Javasolta a saját forrás biztosítását sikeres pályázat esetén. Mivel a témával 

kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot 

támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 

Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

268/2016. (12.17.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tahitótfaluban a csapadékos időjárás, 

majd felmelegedés következtében a Mátyás király úti partfal agyagos szerkezetének 

megcsúszása – 2016.11.19.-i lakossági bejelentés alapján – által okozott karok élet-, és baleset 

veszélyes helyzetet idéztek elő, tekintettel arra a tényre, hogy az esőzés következtében a 

hegyről lezúduló csapadék, a Mátyás király utca partoldalát a 164/6 es 143/1 hrsz-ok között 

megkezdte. A vegetációs időszak végén, a növényzet átláthatóvá válása eredménye képen 

láthatóvá és egyértelművé vált, hogy a rézsűoldal egységes szerkezete megbomlott, néhány 

helyen a repedések mentén leomlott. Helyenként negatív rézsű alakult ki, amelynek a 

leomlása közvetlen veszélyt jelent az aljában található tűzcsap és a többi kiépített közmű 

vonatkozásában, illetve közvetlen veszélyt jelent a közúti közlekedésre is. 

Az önkormányzat a támogatási igényét a vis maior tartalék felhasználásának részletes 

szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendeletben foglalt határidőn belül bejelentette. 

A keletkezett károk felszámolásának költségeit az Önkormányzat vis maior pályázat 

segítségével kívánja kiegyenlíteni, maximális támogatási intenzitás igénybevételével 10 %-os 

önrész biztosítása mellett.  

A támogatás 90%-os mértékének indokoltságát, a 9/2011 (II.15) Korm. rendelet 5§ (2) bek. c) 

pontja támasztja alá, mely szerint az önkormányzat teljesítőképességét a felmerült károk 

helyreállítása jelentősen meghaladja, tekintettel arra, hogy a vis maior esemény, rövid 

időszakon belül többször ismétlődő időjárási szélsőség következményeként alakult ki. 

Helyreállítási helyszín: Tahitótfalu, Mátyás király út 142 hrsz, 164/3 hrsz kivett út 
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A helyreállítás forrásösszetétele (SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY ALAPJÁN) 

Megnevezés 2016. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 

nélkül) 

5 801 360 Ft 10 % 

Biztosító kártérítése                     0 Ft  

Egyéb forrás  0 Ft  

Vis maior támogatási igény 52 212 240 Ft 90 % 

Források összesen 58 013 600 Ft 100 % 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége br. 58 013 600 Ft, 

melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.  

A Képviselő-testületi nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát 

képezi.  

▪ A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban (a Házas patak partfalában bekövetkezett 

károk) az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik 

▪ Tahitótfalu Község Önkormányzata vállalja a károsodott ingatlannak a 

költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő 

helyreállítását. 

▪ Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. 

▪ A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2015. évi költségvetéséről szóló 

2/2015(II.13) rendeletben az általános tartalék terhére biztosítja az alábbiak szerint: 

Helyreállítás: Adatlap szerint 

Önerő: a helyreállítási költségek 10 %-a: (5.801.360 ,- Ft) 

A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a helyi önkormányzatok vis maior 

feladatainak támogatására c. pályázat aláírására, beadására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

6. Villám-patak vis maior pályázat kivitelezőről döntés 

Dr. Sajtos Sándor: Kérte, a döntés elhalasztását.  

 

7. Hulladékszállítási szerződés módosítása 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. A Hulladéktörvény módosítására a Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., a hulladékszállítási piacra történő 

belépése miatt került sor. Mindössze egy olyan változás van, ami a szolgáltatást érinti: a helyi 
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ügyfélszolgálati időszak módosítása a 13:00 – 17:30-ig terjedő időszakra. Javasolta a szerződés 

módosítását.  

Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, 

aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 

Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

269/2016. (12.17.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja 

az AHK Kft. részére a Hulladékszállítási Közszolgáltatási Szerződés 

módosítására. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

8. 5/B és 7/B osztály iskolai tanterem burkolatcseréje 

Dr. Sajtos Sándor: Kérte a Képviselő-testület jóváhagyását, annak érdekében, hogy az érintett 

osztálytermek burkolatcseréjét, a téli szünetben elvégezhesse a hivatal.  

Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, 

aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 

Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

270/2016. (12.17.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Tahitótfalui 

Pollack Mihály Általános Iskola 5/B és 7/B osztály tantermében a PVC 

burkolat cseréjét jóváhagyja az alábbiak szerint: 

Munkadíj:  bruttó 287. 414 Ft 

Anyagár:  bruttó 319.977 Ft 

Összesen: bruttó 607.391 Ft 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester a határozat 

végrehajtására.  
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Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

Egyéb napirendi pont nem lévén Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-

testület munkáját és az ülést 17:10 órakor bezárta.  

K.m.f. 

Dr. Sajtos Sándor Eőryné Dr. Mezei Orsolya 

polgármester jegyző 

 


