
Tahitótfalu Község Önkormányzata
K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e

Szám: 6/2008.
J E G Y Z Ő K ÖN Y V

Készült: Tahitótfalu  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2008.  február  14.-én 
(csütörtök) 17,30 órakor tartott üléséről.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Hiányzók: Wágner Péter Antal, Verebes Sándor, Budai Mihály, Nagyházú Miklós, Dr. Magyar  
Gábor

Dr.  Sajtos  Sándor:  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja  a  Képviselő-testület  
határozatképességét (14 főből 9 fő jelen). Javasolja a napirend elfogadását, felkéri Karácsony 
Ádámot, és Törökné Kelemen Ildikót a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a napirendet, és a jegyzőkönyv hitelesítőket. 

NAPIREND
1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

2./ Tahitótfalu Község Önkormányzata 2008. évi költségvetés elfogadása, tájékoztató  
a hivatal pénzügyi és adóügyi feladatairól.
Előadó: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

 Gaál Sándorné Pénzügyi Bizottság elnöke

3./ Tahitótfalu Község Önkormányzata 2007. évi költségvetés módosítása
Előadó: Tóth János jegyző 

4./ Pályázatok
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester

5./ Tájékoztató a Bizottságok munkájáról
Előadó: Bizottsági elnökök

6./ SZMSZ elfogadása (folytatás…)
Előadó: Gaál Sándorné Pénzügyi Bizottság elnöke

  Tóth János jegyző

7./ Szavzatszámláló Bizottságok kiegészítése
Előadó: Tóth János jegyző

8./ Alapító okiratok módosítása
Előadó: Tóth János jegyző 

9./ Egyebek
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Dr. Magyar Gábor és Nagyházú Miklós 17, 45 órakor megérkezett. 

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

Dr. Sajtos Sándor: lejárt szerződésünket a honlap szerkesztőjével újra megkötöttük. Szeretnénk a  
honlap tartalmát kiegészíteni a hatályos helyi rendeletekkel és határozatokkal. A kapcsolattartó,  
Vaczó Zoltán képviselő. A Pintér ház tervezéséről szóló szerződést a Göttinger Építész Irodával  
még nem írtuk alá, mert szeretnénk kötbért beépíteni a szerződésbe, ha határidőre nem készülnek  
el  a  tervezéssel,  és  csúszunk  a  pályázat  beadásával.  Farkas  Tiborné  a  videotéka  új  bérlője 
vállalná  az  épület  felújítását,  új  feltételekkel  is.  (5  év,  58  eFt+áfa/hó  bérleti  díj)  Évente  
felülvizsgálná a testület a bérleti díjat a KSH által megállapított infláció mértékével. 

Szabó  Judit:  csak  az  ő  részét  újítaná  fel?  A  másik  üzlet  homlokzata  maradna  a  mostani  
állapotban?

Csörgő  Mihály:  az  épület  esztétikai  felújítására  javaslatot  tett  a  bizottság,  és  a  Pénzügyi  
Bizottság ezt be is tervezi a költségvetésbe. 

Vaczó Zoltán: ha a szerződést felbontja, nem kell kifizetnünk a ráfordított költségeket. 

Törökné Kelemen Ildikó: a parkolás megoldott?

Tóth János: nekünk kell biztosítani a parkolót, mert tőlünk bérli az üzletet. 

Dr. Sajtos Sándor: ezekkel a feltételekkel javaslom elfogadásra. 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta döntését. 

28/2008. (02. 14.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  özv.  Farkas  Tiborné 
(2000  Szentendre,  Kondor  B.  u.  1.)  részére  bérbe  adja  a  1771/2  hrsz.-ú  
önkormányzati tulajdonú épület 40 m2-es részét (videotéka, szolárium, lottózó,  
ajándéktárgy célú üzlet létesítésére), 2008. március 01.-től, 2012. február 29.-
ig. A bérleti díj 58 eFt+ áfa/hó, mely évente január 1.-től az infláció mértékével  
emelkedik. A Képviselő-testület engedélyezi az üzlet felújítását belső részéről,  
melyet  illetően  kártérítésre  nem  jogosult  a  bérlő  az  általa  kezdeményezett,  
bérlői jogviszony megszűnése esetén. 

Határidő:
Felelős:

Dr.  Sajtos  Sándor:  Dr.  Bazsa  Márta  kérelmét  ismerteti.  (Támogatás  EKG+defibrillátor  
vásárlására 999 eFt értékben)

Schottner Jánosné: mind a hét település támogatja?
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Dr. Magyar Gábor: minden sürgősségi ügyelet kötelező felszerelése ez a műszer, a régi már nem 
működik? Nyilatkozzon, mi lesz a másik műszerrel? Javaslom, osszuk el a támogatást a hét község 
között a lakosság arányában. 

Dr. Sajtos Sándor: javaslom elfogadásra, a támogatási keret terhére. (kb. 147 eFt)

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta döntését. 

29/2008. (02. 14.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  támogatási  keret  
terhére  az  orvosi  ügyelet  defibrillátor  vásárlását  támogatja.  A  támogatás  
összege  a  hét  település  alapján  az  önkormányzatra  eső  rész  (500  eFt/  7  
település lakossága).

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az  alpolgármestert  a  határozat  
végrehajtására.

Határidő: 2008. 02. 28.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Dr.  Sajtos  Sándor:  Leányfalu  polgármesterével  tárgyaltam a  Pacsirta  u.  Cseresznye  u.  közti  
sorompó kérdéséről, Leányfalu határánál történő területrendezéséről a közművesítés érdekében,  
egy  esetleges  oktatási  megegyezésről,  és  a  Közterület  felügyeleti  szolgálat  ügyében  
kezdeményeztem együttműködést. A Leányfalu által megbízott Falugazda Kft. telephely hiánnyal  
küzd, ezért a Polgármester Úr segítséget kért, van-e Tahitótfalu területén erre megfelelő ingatlan,  
és egy esetleges komposztáló közös üzemeltetése is felmerült. 

Dr. Magyar Gábor: a komposztáló kérdése nagyon fontos lenne. 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta állásfoglalását. 

Állásfoglalás: Leányfaluval az együttműködés előkészítésére, a Képviselő-testület felhatalmazza 
az alpolgármestert. 

Dr. Sajtos Sándor: felkéri Gillich Péterné iskolaigazgatót, hogy számoljon be az iskola és óvoda 
társulás tárgyalásáról Dunabogdánnyal. 

Gillich Péterné: az együttműködés az állami támogatás bővítése miatt indult, részünkről nem a  
gyereklétszám  indokolta,  de  megváltozott  a  normatív  támogatás  (gyereklétszám  helyett  
csoporttámogatás).  Elképzelésük  szerint  Dunabogdány lenne a gesztor,  és Tahitótfalu  lenne  a  
tagiskola. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  elsősorban  a  gyerekek,  és  a  település  érdekét  kell  figyelembe  venni.  
Dunabogdány  több  települést  felkeresett  a  társulás  ügyében,  de  mindenhol  ezt  a  stratégiát  
alkalmazta, és mindenhol kudarc is érte. Ne zárjuk le a társulás lehetőségét, hátha valamelyik  
pályázatunk  sikeresen  végződik  (iskola,  óvoda  pályázat).  Kisoroszival  is  lehet,  hogy  kiújul  a  
társulás lehetősége, Leányfaluval is tárgyalhatunk.

Dr. Magyar Gábor: Szigetmonostorral is felvehetnénk a kapcsolatot.
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Gillich Péterné: a szigeti településekkel kellene tárgyalni. 

Vaczó  Zoltán:  javaslom,  hogy  Dunabogdánnyal  a  tárgyalásokat  fejezzük  be,  de  a  társulás  
lehetőségét,  valamelyik  környező  településsel  fenn  kell  tartanunk.  Szigetmonostorral  jó  a  
viszonyunk, de a társulást nem erőltetném. 

Verebes Sándor megérkezett 18, 35 órakor. 

Kosik Lajosné (óvodaigazgató):  egy megbeszélésen vettem csak részt,  de nem tartom jónak a 
társulást. Elképzelésük szerint a Dunabogdányi óvoda lett volna a gesztor, ráadásul a gazdasági  
oldala is zavaros volt. 

Dr. Sajtos Sándor: hagyjuk nyitva a lehetőséget,  de határolódjunk el attól,  hogy csak a pénz  
domináljon. Elég volt a tavalyi évben is a támogatás összege. 

Vaczó Zoltán: Dunabogdány nem valós információk alapján tájékoztatta a lakosságot. 

Csörgő Mihály: ki kell jelentenünk, hogy így nem tárgyalunk. 

Dr. Sajtos Sándor: más hozzáállás esetén tárgyalhatunk újra. 

A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal (Csörgő Mihály), és 3 tartózkodás mellett (Verebes  
Sándor, Vaczó Zoltán, Törökné Kelemen Ildikó) meghozta állásfoglalását. 

Állásfoglalás:  Dunabogdány  Önkormányzatával az  eddigi  feltételek  mellett  nem  működünk 
együtt, iskolatársulás ügyben

2./Tahitótfalu Község Önkormányzata 2008. évi költségvetés elfogadása, tájékoztató a 
hivatal pénzügyi és adóügyi feladatairól.

Gaál Sándorné: ismerteti a javaslat tartalmát, és megköszöni a bizottságok segítségét, javaslatait.  
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a 2008. évi költségvetés elfogadását. 

Dr. Magyar Gábor: a bérleti díjak módosultak? 

Gaál Sándorné: ebben az évben a bérleti díjak felülvizsgálatát még nem végezte el a bizottság. 

Tóth János: az intézményekkel előzetesen is sor került az egyeztetésre, és a Pénzügyi Bizottság  
által  elfogadott,  és  elfogadásra  javasolt  költségvetés  alapján  a  helyi  érdekegyeztető  fórum 
megtartására.  Az  intézmények  képviselői  elfogadták,  és  a  helyi  érdekegyeztető  fórum  is  
elfogadásra javasolja a költségvetés tervezetét. A fizikai dolgozók bérét 5 % helyett 10 %-kal, a 
Falugondok bérét 110 eFt-ról, 150 eFt-ra emelnénk. A köztisztviselők teljesítményértékelésének  
akkor  van  értelme,  ha  a  célfeladatok  meghatározásán  és  a  teljesítmény  értékelésén  túl,  
bérkövetkezménnyel is jár. A költségvetés tervezetében ez 10 %-os minőségi pótlékként szerepel.  
Az OPTIMA befektetési  jegyünk lekötésének felszabadítását javasolja az OTP bank. A mostani  
3-4% hozam helyett, 31 napos lekötés esetén 6,95 %-os kamatot ajánl. 

Gaál  Sándorné:  garantált  a  befektetés?  Mérlegeljük,  fölváltjuk-e  a  biztos  befektetést,  egy 
magasabb hozamért.
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Dr. Sajtos Sándor: vizsgáljuk meg, és a következő ülésen tárgyaljunk erről. 

Tóth János: javaslom, a Képviselő-testület kérje fel Alpolgármester Urat, hogy három banktól  
kérjen  ajánlatot,  és  a  Pénzügyi  Bizottság  elnökével,  hárman  dönthessünk  a  legkedvezőbb  
ajánlatról. 

Dr. Magyar Gábor: csak akkor, ha a bank garantálja, hogy visszatérhetünk a mostani formára. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  az  OTP-vel  jó  a  kapcsolatunk  (hitelkeret,  pályázat),  és  ennél  a  cégnél  a 
garanciát számon kérhetjük. Ennek ellenére nem vállalnám fel a döntést. 

Gaál Sándorné: az államilag szavatolt betétekre 100%-os visszafizetési garancia vonatkozik, a  
többi  visszafizetési  garanciája  limitálva  van,  ami  magánszemélyeknél  3  mFt.  Kérjünk  be  
árajánlatokat. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  bekérjük  az  ajánlatokat,  és  a  következő  ülésen  döntünk.  Az  iskolaépítési  
pályázat kapcsán 80 mFt önrészt szavaztunk meg, ami lecsökkent 53 mFt-ra. 

Gaál  Sándorné:  javaslom,  hogy  az  elfogadást  megelőzően  a  dolgozók  bérének  emeléséről  
döntsünk, a módosítás miatt. 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett (Schottner Jánosné) meghozta 
döntését. 

30/2008. (02. 14.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hivatal béralapjának 
10  %-os  emelésével  egyetért,  melyet  a  teljesítményértékelés  alapján  javasol  
felosztani. 

Határidő: 2008. 02. 29.
Felelős: Tóth János jegyző

Dr. Sajtos Sándor: javaslom, a költségvetés elfogadását. 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett (Schottner Jánosné) megalkotta  
rendeletét. 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testület ének 
2/2008. (II.15.) sz. költségvetési rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

3./ Tahitótfalu Község Önkormányzata 2007. évi költségvetés módosítása

Tóth János: ismerteti a Pénzügyi Bizottság által is javasolt módosítás tartalmát.

Dr. Sajtos Sándor: javasolja a 2007. évi költségvetés módosításának elfogadását. 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal megalkotta rendeletét.
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Tahitótfalu Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2008. (II.15.) rendelete
Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról

Ezt követően a Képviselő-testület 19,25-19,40 óráig szünetet tartott. 

4./Pályázatok

Dr.  Sajtos  Sándor:  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet  a  szennyvízcsatorna  hálózatbővítésére 
vonatkozó  pályázat  előkészítéséről,  amit  a  kistérség  koordinál.  (7520  m)  Javasolja  az  „A” 
variációt. 

A  Képviselő-testület  11  igen  szavazattal  és  1  tartózkodás  mellett  (Szabó  Judit)  meghozta  
döntését. 

31/2008. (02. 14.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  KEOP  pályázat 
keretében  a  Többcélú  Kistérségi  Társulás  együttműködésében  tervezett  
szennyvízcsatorna hálózatbővítés  megvalósításra  közös  pályázatot  ad  be,  az  
„A” variációt támogatva. 

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a határozat kiadására.

Határidő: 2008. 02. 29.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Dr.  Sajtos  Sándor:  a  Bajcsy-Zsilinszky  u.  felújításáról  szóló  pályázattal  kapcsolatban  az 
előkészítést  megkezdtük, a közbeszerzési  eljárás lebonyolítójáról a következő ülésen döntenünk  
kell.  A  Pintér  ház  tervezése  elkezdődött,  a  helyszíni  bejárás  megtörtént,  kiválasztottuk  a  
kivitelezőt,  az  építészeket,  ha  a  szerződést  pontosítottuk,  akkor  kerül  aláírásra.  Az 
engedélyezéshez,  a  Közigazgatási  Hivataltól  kijelölést  kell  kérnünk.  Ezt  követően  ismerteti  a  
gáttervezéshez, illetve a megvalósítás pályázathoz beérkezett ajánlatokat (WIBS Kft., Első Magyar 
Önkormányzat Pályázatíró Kft., Pannon Kft.).

Csörgő Mihály: a kisajátításról szóló lakossági fórumon nagyon kevés érdeklődő jelent meg. A  
hozzájáruló nyilatkozatokat be kell gyűjtenünk. 

Dr. Sajtos Sándor: a belterületi utak pályázatot befogadták (Tormarét). Az iskolaépítési pályázat  
kapcsán hiánypótlást kértek, amiről értesítettük a pályázatírót, és a kivitelezőket. Az óvoda iskola  
felújítási  pályázattal  kapcsolatban  nem  érkezett  hiánypótlásról  értesítés,  de  a  közbeszerzési  
eljárást el kellene kezdeni, hogy az elbírálás után, ha esetleg nyerünk, rögtön el tudjuk kezdeni a  
munkát. 

5./ Tájékoztató a Bizottságok munkájáról

Oktatási-, Informatikai- és Tájékoztatási Bizottság

Vaczó Zoltán:  tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a bizottság nem ülésezett. Szabó Juditot  
javasolja, Képíró Gábor megüresedett helyére megválasztani. 
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A Képviselő-testület 12 igen szavazattal meghozta döntését. 

32/2008. (02. 14.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Szabó  Juditot  az  
Oktatási-, Informatikai-, és Tájékoztatási Bizottság tagjává választotta. 

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a határozat kiadására.

Határidő: 2008. 02. 28.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Építési-, Településfejlesztési Bizottság

Csörgő Mihály: a HÉSZ felülvizsgálata részben megtörtént, amit elküldtünk az építész irodának 
összedolgozásra. Az intézmények felújítása ügyében a költségvetés tervezetbe tettünk javaslatot.  
A közvilágításról  nem tárgyaltunk,  de előkészítjük  a döntést.  Tárgyaltunk a gáttervezésről,  a 
Pintér ház felújításáról. Az állatfelhajtó mázsával kapcsolatban többen megkerestek, hogy nem 
kellene elbontani. 

Szabó Judit: a gátépítéssel kapcsolatos fórumon többen jelezték, hogy földcserét szeretnének. 

Csörgő Mihály: van erre is lehetőség, el is hangzott a fórumon, hogy igyekszünk figyelembe venni  
az igényeket. 

Tóth János: a többség egyetértett az elgondolással, de sok ellenkező volt. Felvásárolhatjuk azokat  
a területeket, amelyeket a tulajdonosok nem kívánnak felhasználni, vagy eddig is bérbe adták. 

Nagyházú Miklós: a két tervező is lehetett volna határozottabb. 

Csörgő Mihály: a gátra szükség van és mindent meg kell tenni ennek érdekében. 

Dr. Sajtos Sándor: ősszel, egy beruházás készül a hajógyári szigeten, és felajánlottak 1 millió m3 

kitermelt  földet.  A megfelelő vizsgálat után esetleg tudnánk használni (780 ezer m3).  Nem kell  
elkötelezni magunkat. 

Mezőgazdasági-, Környezetvédelmi- és Katasztrófaelhárítási Bizottság

Nagyházú  Miklós:  a  Bizottság  ülésén  a  költségvetési  keretből  750  eFt-ot  igényeltünk.  Ezt  a  
külterületi  utak  javítására,  parlagfű  mentesítésre,  szemét  szüretre,  tiszta  udvar  rendes  ház  
programra,  és  a  Csapás  elejének  rendezésére  szeretnénk  felhasználni  (Nógrádi  Gábor  
felajánlása). A szelektív hulladékgyűjtő szigetek ipari kamerával való megfigyelése, esetleg tábla  
kihelyezése,  építési törmelékek gyűjtésére lerakóhely létesítése is szóba került.  Elhelyezhetnénk  
konténereket, az illegális szemét lerakóhelyek mellett. A bizottság felajánlotta a segítségét, a híd  
északi részén lévő gát megtisztítására.

Tóth  János:  ha  egy  helyre  teszik  le  a  szemetet,  a  kollégák  könnyebben tudják  összegyűjteni,  
mintha  a  határban  szórnák  szét.  Azokat  a  személyeket,  akik  eddig  nem  vették  igénybe  a 
szemétszállítást, és a mostani felmérés során ez kiderült, meg kellene bírságolni. 
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Szabó  Judit:  a  MÁMOR-ral  szembeni  szelektív  szigetet,  át  lehetne  helyezni  a  Mátyás  király  
utcába. 
Dr. Sajtos Sándor: minden vállalkozót felszólítottunk, hogy az érvényben lévő hulladékszállítási  
szerződés másolatát küldje be a hivatalba.

Nagyházú Miklós: a hulladékgyűjtő udvar kérdését elvetjük, vagy foglakozunk vele?

Vaczó Zoltán: javaslom, a következő ülésen külön napirendben tárgyaljuk. 

Pénzügyi-, Ügyrendi-, Ellenőrző Bizottság

Gaál Sándorné: első két napirendben a költségvetést tárgyaltuk, amiről már beszámoltam, majd a  
testületi  határozatok  végrehajtását  ellenőriztük  (33/2007,  164/2007,  64/2007,  199/2007,  
202/2007).

Tóth János: Bodor Urat kértük, hogy írásban válaszoljon a tavaly kiküldött levelünkre (64/2007).  
A parkolóhely nélküli üzletek felmérését az Építési Bizottság fogja vizsgálni (199/2007). 

Csörgő Mihály: a lámpatestek ügyében fel kell mérni a lehetőségeket (33/2007, 164/2007). 

Gaál Sándorné: a saját konyhán biztosított élelmezés nyersanyagnormájának és térítési díjának 
megállapításáról szóló rendelet módosítását is támogatja a Bizottság. A módosítás 5%-os emelést  
állapít meg, és a nyersanyagnorma megegyezik a térítési díjjal. 

Tóth János: a konyha 5%-os emelésre tett javaslatot. A Népjóléti Bizottság az idősek számára 
biztosít kedvezményt. 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal megalkotta rendeletét. 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2008 (II.15.) rendelete a saját konyhán

biztosított élelmezés nyersanyagnormájának és térítési díjának megállapításáról

Gaál Sándorné: vagyonnyilatkozatot még nem adott le három képviselő (Wágner Péter Antal,  
Nagyházú Miklós, Verebes Sándor), ezért ameddig ezt a hiányt nem pótolják, addig a tiszteletdíj  
folyósítását felfüggesztjük. Ezt törvény írja elő, nem bizottsági hatáskör. A képviselők díjazásáról  
szóló rendeletet felülvizsgáltuk, és módosítani szeretnénk. 2008.-ban öt testületi ülés volt, ebből  
három ülésen Wágner Péter Antal és Verebes Sándor nem vett részt. 

Verebes Sándor: 24 órás szolgálatot teljesítek, ezért nem tudok részt venni az üléseken. 

Szabó Judit: egyetértek a Pénzügyi Bizottság javaslatával, és megértem a távollét okát is, de így  
nem is vesz részt a munkában. 

Kulturális-, Sport-, Idegenforgalmi Bizottság

Dr. Magyar Gábor: nem volt ülésünk, mert az Eperfesztivál pályázatai még nem érkeztek meg, és  
mert Mengyi Gábor még mindig hiányosan készítette el a Rendezvénytervet. A Pintér ház belső 
részének felújítása február 20.-ig befejeződik. 
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Szabó  Judit:  a  legutóbbi  ülésen  Dr.  Magyar  Gábor  átvállalta,  hogy  Mengyi  Gábor  helyett  
elkészíti a programtervet. Javaslom, Mengyi Gábort legyen tagja a Kulturális Bizottságnak. 

Tóth János: a közművelődés szervezőnek hivatalból kell jelen lenni az üléseken. 
Szabó Judit: a Kulturális Seregszemlére a felkészülést idén Mengyi Gábor szervezi? Megkapta az  
erre küldött anyagot?

Tóth János: igen, a levél megérkezett, a bizottság a következő ülésén tárgyalhatja. Mengyi Gábor  
is megkapta a tájékoztatást. 

Nagyházú Miklós: a Faluház internet hozzáférését milyen módon biztosítsuk? Az öt ingyenesen  
biztosított  lehetőség  kimerült.  (iskola,  könyvtár,  a  két  óvoda,  hivatal)  A  tahisi  óvoda  nem 
használja, esetleg azt áttelepíthetnénk a Faluházba. 

Dr. Sajtos Sándor: javaslom elfogadásra. 

33/2008. (02. 14.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tahi óvoda részére 3  
eFt-os csomagot, a Faluház részére a korlátlan internet használati csomagot  
megrendeli. 

Határidő: 2008. 02.29.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor

Vaczó Zoltán: a március 15.-i ünnepély, 17,30 órakor kezdődne a koszorúzással, majd 18,00 
órakor folytatódna az ünnepség a Sportcsarnokban. Ennek a részleteit  a Kulturális Bizottság 
tárgyalja  meg.  Szeretnénk  a  gyermekeknek  jelmezeket  varratni,  ami  olcsóbb  és  többször  is  
felhasználhatnánk (100 eFt). Kérném a testület engedélyét a korhű jelmezek elkészítésére, és a  
műsorhoz a díszpolgári címre félretett keretből további 100 eFt felhasználására.

Dr. Sajtos Sándor: javaslom a kérés elfogadását. 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal meghozta döntését. 

34/2008. (02. 14.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  március  15.-i  
ünnepség  előkészítéséhez  200  eFt  támogatást  biztosít  (100  eFt  ruha-
jelmezkészítés, 100 eFt műsor és dologi kiadások).

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: 2008. 03. 16.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Népjóléti Bizottság

Schottner  Jánosné:  kevés  kérelem  érkezett  be,  az  előző  hónapokhoz  képest.  Az  étkezési  és  
ápolási díjak felülvizsgálatát a következő ülésünkön tárgyaljuk. 
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Dr. Sajtos Sándor: javaslom, hogy a 7-8 napirendi pontot vegyük előre a szünet előtt. 

Verebes Sándor 21,40 órakor eltávozott. 

7./Szavzatszámláló Bizottságok kiegészítése

Tóth János: ismerteti a Népszavazás lebonyolításában résztvevő szavazatszámláló bizottságok 
és a póttagok összetételét. 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta döntését. 

35/2008. (02. 14.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szavazatszámláló 
bizottságokat kiegészíti, és a póttagokat megválasztja:

1. szavazókör: 1. Bándiné Tasnádi Ágnes elnök
2. Pintér Erzsébet
3. Nagyné Kovács Márta

02. szavazókör: 1. Czájáné Szabó Julianna elnök
2. Csörgi Eszter
3. Borisz Jánosné

03. szavazókör: 1. Oroszné Kapornai Judit elnök
2. Tóth Lászlóné
3. Bötkös Zoltánné

04. szavazókör: 1. Nagyházúné Dankó Anikó elnök
2. Vaczó Mihály
3. Maróthi Ágnes

Póttagok: 01. szavazókör: 1. Csörginé Kemény Ildikó
2. Liptainé Drégelyvári Erzsébet

Szavazókörbe nem sorolt: Kővári Endréné
Gábris Magdolna
Bötkös Lászlóné
Deliné Reményi Andrea
Fekete Lászlóné

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az  alpolgármestert  és  a  jegyzőt  a  
határozat végrehajtására. 

Határidő: 2008. 02. 09.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

     Tóth János jegyző

8./Alapító okiratok módosítása

Tóth János: ismerteti javasolt módosításokat.
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A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta döntését. 

36/2008. (02. 14.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  óvoda  és  az  
iskola módosított alapító okiratát, egységes szerkezetben elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert az alapító okirat kiadására. 

Határidő: 2008. 02. 29.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta döntését. 

37/2008. (02. 14.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Polgármesteri  
Hivatal módosított alapító okiratát, egységes szerkezetben elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert az alapító okirat kiadására. 

Határidő: 2008. 02. 29.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Ezt követően a Képviselő-testület 21,45 - 22,00 óráig szünetet tartott.

6./ SZMSZ elfogadása (folytatás…)

A Képviselő-testület  22,00-23,20 óráig a Szervezeti Működési Szabályzat módosító javaslatait  
(27§-53§) tárgyalta. 

9./ Egyebek

Dr. Sajtos Sándor: javasolja a közbeszerzési terv elfogadását. 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését (Schottner Jánosné nincs jelen).

38/2008. (02. 14.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  
2008. évi közbeszerzési tervét elfogadja. 

A  Képviselő-testület  felkéri  az  alpolgármestert  a  közbeszerzési  terv 
végrehajtására.

Határidő: 2008. 12. 31.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a Szív Lelkiségi Központ kérelmét (Tahi név használata).
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését. (Schottner Jánosné nincs jelen)

39/2008. (02. 14.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Szív  Lelkiségi  
Központ által létrehozott alapítvány nevében szereplő Tahi név megnevezés  
használatához hozzájárul. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az  alpolgármestert  a  határozat  
kiadására.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Dr.  Sajtos  Sándor:  ismerteti  Harmath  András  ajánlatát.  (Csallóköz  geodéziai  
felmérés) 

40/2008. (02. 14.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Harmath Andrást a 
Csallóköz utca geodéziai felmérésével megbízza, melynek költségét (65 eFt
+Áfa) a költségvetési tartalék terhére biztosítja. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az  alpolgármestert  a  határozat  
végrehajtására. 

Határidő: 2008.02.29.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor

Dr.  Sajtos  Sándor:  a  Schell  Ingatlanhasznosító  társaság  által  beadott  megvalósíthatósági  
tanulmány  alapján  tárgyaltuk  az  üzletközpont,  testület  által  megfogalmazott  építészeti  
átdolgozását.  Szeretnénk  egyfajta  településrendezési  szerződést  kötni  vele,  amelyben 
felsorolnánk a 11-es útra vonatkozó kéréseinket és így az óvodai buszmegállótól a Stihl üzletig, a  
közterület  felújításra  kerülne.  Ezt  követően,  ismerteti  az  ételszállító  gépkocsi  lecserélésére  
beérkezett árajánlatokat, és a Falugondnok javaslatát (Volkswagen Caddy Maxi).

Nagyházú Miklós: nem lehet használt gépkocsit venni?

Törökné Kelemen Ildikó: több autókereskedést kérdezzünk meg. 

Csörgő Mihály: ez egy kedvező ajánlat. 

Dr. Sajtos Sándor: három árajánlatot kérek be erre a típusra, és a következő ülésen döntünk. 

Vaczó  Zoltán:  a  térkép  előkészítése  folyamatban  van,  az  árajánlatkérést  megszerkesztettem,  
javaslom elfogadásra. 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta döntését. 
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41/2008. (02. 14.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  árajánlatot  kér  a 
szigeti  települések  és  ezen  belül  Tahitótfalu  községet  illetően  
térképkészítésre.  A  térképkészítés  további  előkészítésével  Vaczó  Zoltán 
képviselőt a Képviselő-testület megbízza. 

Határidő: 2008.06.01.
Felelős: Vaczó Zoltán képviselő

Dr.  Sajtos  Sándor:  ismerteti  a  gátépítésre  beérkezett  pályázatok  tartalmát  (WIBS  Kft.  Első  
Magyar Önkormányzat Pályázatíró Kft., Pannon Kft.) 

Dr. Magyar Gábor: kérhetjük a Pannon Kft.-t, hogy nyilatkozzon arról, hogy csak befogadás  
esetén kell fizetnünk. 

Vaczó Zoltán: ezeket az ajánlatokat nem lehet összehasonlítani. 

Dr. Sajtos Sándor: összeállítom a kérdéseket. Ezt követően ismerteti a Bajcsy-Zsilinszky utcai  
lakosok  kérelmét  (szemétlerakó  megszüntetése),  és  kéri  Tóth  János  jegyző  segítségét  a 
kivizsgálásban. 

Tóth János: ismerteti a Kék Duna Szövetkezet kérelmét, és javasolja, hogy az Építési Bizottság  
következő  ülésén  vizsgálja  meg.  Tájékoztatja  a  Képviselő-testületet  az  Ereszvény  utcai  lakók  
kérelméről.

Dr. Sajtos Sándor: javasolja, hogy vizsgálják meg a kérelmet, és tájékoztassák a Cinke utcai  
lakosokat is, erről az igényről. 

Tóth  János:  ismerteti  Takácsi  Nagy  László  beadványát  (3649/2  hrsz.).  Javasolja,  hogy  a 
vételárat állapítsák meg 200 eFt-ban.

A Képviselő-testület  8 igen szavazattal,  és  3 tartózkodás mellett  (Vaczó  Zoltán,  Szabó Judit,  
Karácsony Ádám) meghozta döntését.
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42/2008. (02. 14.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  értékesíti  az  
Önkormányzat  tulajdonát  képező  tahitótfalui  3649/2  hrsz.-ú  külterületi  
ingatlant (156 m2), melynek vételára 200 eFt.

A Képviselő-testület felkéri a rendezési terv módosítását végző tervezőt, az 
ingatlan átminősítésének előkészítésére. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az ingatlan vonatkozásában a vagyon 
rendelet  módosításának  előkészítésére  (az  ingatlan  törlése  a 
forgalomképtelen vagyontárgyak köréből).

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az  alpolgármestert  a  szerződés  
megkötésére, a 2. és3. pont teljesülését követő időpontban. 

Határidő: 2008.06.30.
Felelős: Dr.  Sajtos Sándor alpolgármester

Tóth János: ismerteti a Nincsalku Kft.  beadványát, melyet a Képviselő-testület nem támogat.  
Tájékoztatja a Képviselő-testületet Oláh Csaba kérelméről (Kocsma Kupa).

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta döntését. 

43/2008. (02. 14.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  ingyenesen 
biztosítja  a  Sportcsarnokot  a  Kocsma  Kupa  teremlabdarúgó  torna 
megrendezéséhez. 

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a határozat kiadására. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Tóth János: ismerteti Dr. Magyar Gábor háziorvosi szerződéssel kapcsolatos kérelmét. 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett (Dr. Magyar Gábor) meghozta 
döntését. 

44/2008. (02. 14.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Magyar Gábor  
vállalkozó háziorvosi szerződését módosítva a Nomád Kft.-fel köt szerződést  
a háziorvosi ellátásra. 
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az  alpolgármestert  a  módosított  
szerződés aláírására. 

Határidő: 2008.02.29.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester
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Tóth  János:  Nagy  Róbert  és  Horváth  Zoltán  kérelmét  ismerteti.  Javasolja,  hogy  az  Építési  
Bizottság vizsgálja meg a helyszínt. Javasolja, hogy a következő testületi ülésre március 6.-án  
kerüljön sor. 

Tóth János: Regéczy Attila beadványát ismerteti, és tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az  
ügyfél kérelmet nem adott be, ezért a beadványa nem értelmezhető. 

Csörgő Mihály: az állatfelhajtó elbontásáról kér tájékoztatást. 

Tóth János: ebben az ügyben nem született határozat.

Dr. Magyar Gábor: többen megkerestek, és biztosítottak arról, örülnek és támogatnak ebben a  
kérdésben. 

Dr. Sajtos Sándor: javasolja, hogy vizsgálják meg a kérdést, megköszönte a Képviselő-testület  
munkáját és az ülést 0,20 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor Tóth János
 alpolgármester    jegyző
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