
Tahitótfalu Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Szám: 9/2008.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tahitótfalu  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2008.  március  11.-én 
(kedd) 17,30 órakor tartott üléséről.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Hiányzók: Wágner Péter Antal, Verebes Sándor, Budai Mihály, Szabó Judit, Vaczó Zoltán,  
Karácsony Ádám

Dr.  Sajtos  Sándor:  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja  a  Képviselő-testület  
határozatképességét (14 főből 8 fő jelen). Javasolja a napirend elfogadását, felkéri Schottner  
Jánosnét és Csörgő Mihályt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

NAPIREND 

1./ Ifjúság úti járdafelújítás
Előadó: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester 

2./ Egyebek

1./ Ifjúság úti járdafelújítás

Dr.  Sajtos  Sándor:  a  PEMÁK  képviselőjével  részt  vettünk  több  helyszíni  bejáráson  a 
felújításra kerülő közutak ügyében. Megállapodtunk, hogy az Ifjúság utcában az út felújítása  
mellett a járda felújítása is szükséges. Ezt követően ismerteti a VEGYÉPSZER RT. ajánlatát,  
mely az útfelújítási keretből kerülne finanszírozásra. 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta döntését. 

59/2008. (03. 11.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  az  Ifjúság utca  (orvosi  rendelőtől-
Petőfi  Sándor  utca  sarkáig)  járda  felújítását,  166  m  hosszban,  
2 067 666,- Ft-ért megrendeli a VEGYÉPSZER RT.-től.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az  alpolgármestert  a  szerződés  
megkötésére.

Határidő:  azonnal
Felelős:    Dr. Sajtos Sándor alpolgármester 

Schottner Jánosné: a kapun belül is felújításra kerül a járda?
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Csörgő Mihály: igen, az Építési Bizottság ülésén tárgyaljuk. 

Szabó Judit 17,45 órakor megérkezett. 

2./ Egyebek

Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait az elmúlt időszak eseményeiről. A 
Népszavazás  bonyodalom  nélkül  lezajlott,  településünk  választásra  jogosult  polgárainak 
58,62 %-a megjelent.  Az akadálymentesítési  szakvélemények elkészítésével kapcsolatban, a 
szerződés  aláírásra  került  (Faluközpont  pályázat).  A  videotéka  új  bérlőjével  a  szerződést  
aláírtuk.  A  Közigazgatási  Hivatal  az  iskola  építési  engedélyének  elbírálásával  Visegrád 
Város Önkormányzatát bízta meg. A Sportcsarnok használatbavételi engedélyének kérdését  
megoldottuk,  az  épület  feltüntetése  is  megtörtént.  A  beépítési  %  módosítását  kell  még 
elvégeznünk. A Bajcsy-Zsilinszky utca felújításának közbeszerzési eljárása megkezdődött. A  
11-es  úton  a  forgalomlassítókkal  kapcsolatban  a  szerződést  aláírtuk.  A  Honvédelmi  
Minisztériumhoz, az árvízhez kapcsolódó kért dokumentáció és határozat elküldésre került. A 
belterületi  utak  fejlesztésére  beadott  pályázatunkat,  forráshiány  miatt  elutasították.  A  8  
tantermes iskolaépítési pályázatunkat befogadták, az oktatási intézmények felújítása pályázat 
befogadás  előtt  áll,  a  Pintér  ház  pályázatán  még  dolgozunk.  A  mérlegház  környékének  
kérdését újra kellene tárgyalnunk. 

Tóth János: ismerteti az 57/2008 (02.28.) határozat tartalmát. 

Nagyházú Miklós: az épületet senki nem használja.

Csörgő Mihály: de igen. 

Dr. Magyar Gábor: ha igen, akkor vállalják a felújítását, és a felelősséget is. 

Schottner Jánosné: eddig is a saját felelősségükre használták. 

Dr. Sajtos Sándor: a kikötő rész elbontható, a felhajtó és az épület megmarad.

A Képviselő-testület  7 igen szavazattal,  és  2 tartózkodással (Szabó Judit,  Csörgő Mihály)  
meghozta döntését. 

60/2008. (03. 11.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete a mázsálóház-állatfelhajtó rendezését  
jóváhagyja,  oly  módon,  hogy a felhajtó  is  megmarad,  mely felújítását  az  
állattulajdonosok végzik.

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a határozat kiadására.

Határidő:  2008. 04. 10.
Felelős:    Dr. Sajtos Sándor alpolgármester 

Verebes Sándor 17,55 órakor megérkezett. 
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Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a Brawo Eseménymarketing Kft.-vel a késedelmi kamat kapcsán 
folytatott tárgyalás eredményét. (a Brawo többletszolgáltatást nyújtott a fesztivál alatt) 

Gaál Sándorné: valóban többletszolgáltatást nyújtott, ezzel szemben állt egy kamatkövetelés.  
A Brawo jogi képviselője kifogásolta a kamat kiszámítását, ami egyértelműen törvényes volt.  
Ezt végül Korolovszky Úr is elismerte. 

Dr.  Magyar  Gábor:  a  többletszolgáltatások  nem  kerültek  írásban  rögzítésre.  Ha  ez 
megtörtént volna, akkor nem lett volna vita. 

Vaczó Zoltán 18,00 órakor megérkezett. 

Schottner  Jánosné:  örülök,  hogy  mindenki  belátta  végre,  hogy  a  legjobb  ajánlatot  kell  
elfogadni.  Két  évünk  ment  el  ezzel,  így  tavaly  jóval  kevesebb  pénzből  rendeztük  meg  a  
fesztivált. 

Gaál  Sándorné:  azért  fogadtuk  el  a  Brawo  ajánlatát,  mert  egyeztetni  próbált  a  kamat  
kifizetéséről. Én mindig az Önkormányzat érdekeit képviseltem, akkor is mikor a Brawo ellen  
szavaztam, és most is mikor mellette. A kamat kifizetésével befolyó összeghez nem jutottunk  
volna hozzá, ha nem dolgozom meg érte. 

Dr. Magyar Gábor: tavaly is a testület döntött a Brawo ellen. 

Dr. Sajtos Sándor: még várjuk a jogász válaszát, sértettünk-e törvényt azzal, hogy elfogadtuk  
a Brawo pályázatát. 

Dr. Sajtos Sándor: állami tulajdon privatizációja ügyben Pest Megye Önkormányzata elvi  
állásfoglalást kér. 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta állásfoglalás. 

Állásfoglalás: Tahitótfalu  Képviselő-testülete  csatlakozik  az  állami  tulajdonú 
vagyontárgyak privatizációját igénylő önkormányzati kezdeményezéshez. 

Dr.  Magyar  Gábor:  Kisoroszi  út  bevezető  szakaszán  nagy  a  balesetveszély.  Óriási  
sebességgel érkeznek a járművek. Minél előbb rendezni kell a kialakult helyzetet. 

Csörgő Mihály: táblát hiába teszünk ki. 

Nagyházú Miklós: a kihajtásban tükör segíthetne. 

Dr. Sajtos Sándor: a Közúttal egyeztetni kellene. 

Dr. Magyar Gábor 18,10 órakor eltávozott. 

Tóth  János:  ismerteti  a  Laino  Borgo-i  úttal  kapcsolatos  információkat.  Javasolja  a  
Képviselő-testület  tagjainak,  hogy a képviselői  tiszteletdíj  terhére finanszírozzák az utazás 
költségeit. 
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A  Képviselő-testület  9  igen  szavazattal  és  1  tartózkodással  (Verebes  Sándor)  meghozta  
döntését. 

61/2008. (03. 11.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete Laino Borgo (Olaszország-Calabria)  
partnertelepülés  április  3-6  közöttre  tervezett  rendezvényén  12  fővel  
képviseli  a  települést,  melyhez  a  költségvetési  fedezetet  a  költségvetésből  
biztosítja a képviselők tiszteletdíja terhére. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a hivatalos út előkészítésére. 

Határidő:  2008. 03. 30.
Felelős:    Tóth János jegyző

Gaál Sándorné: a Brawo kamat rendezéséről döntenünk kell. 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 2 tartózkodással (Schottner Jánosné, Szabó Judit)  
meghozta döntését. 

62/2008. (03. 11.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  a  Brawo  Eseménymarketing  Kft.  
2006.  évi  tartozása  tárgyában  a  kamatköveteléssel  kapcsolatos  
megállapodás tervezetét jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő:  azonnal
Felelős:    Dr. Sajtos Sándor alpolgármester 

Gaál Sándorné: ismerteti  a költségvetéssel  kapcsolatos pontos számadatokat,  és az ennek  
következtében történő változásokat a költségvetési rendeletben. 

Nagyházú Miklós: a külterületi utak felújítása megkezdődött. Mivel sikerült megállapodnunk  
a  vállalkozóval,  és  a  felújításhoz  szükséges  zúzalék  korlátlan  mennyiségben  áll  a  
rendelkezésünkre  lehet,  hogy  a  bizottság  keretét  át  kell  csoportosítanunk.  A  sárrázók  is  
kialakításra fognak kerülni. 

Csörgő Mihály: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Nagy Róbert vállalkozó szeretné az 
ingatlana  egy  részét  feltölteni,  az  Alsószérűk  dűlőben,  melyet  telephelyként  szeretne 
használni. 

Schottner Jánosné: kéri, hogy az Ifjúság úti járda felújítása miatt az orvosi rendelő kapuja 
használható legyen.

Dr.  Sajtos  Sándor:  megköszönte  a  Képviselő-testület  munkáját  és  az  ülést  18,30  órakor 
bezárta.

K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor Tóth János
alpolgármester    jegyző
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