
Tahitótfalu Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Szám: 10/2008.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. március 
20.-án (kedd) 18,00 órakor tartott üléséről.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Hiányzók: Wágner Péter Antal, Budai Mihály, 

Dr.  Sajtos  Sándor:  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja  a  Képviselő-testület 
határozatképességét (14 főből 12 fő jelen). Javasolja az 1. és a 4. napirendi pont 
felcserélését, és felkéri Verebes Sándort és Törökné Kelemen Ildikót a jegyzőkönyv 
hitelesítésére. 

Karácsony Ádám: javasolja a 6. és 7. napirendi pont felcserélését. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  aki  a  javaslatokkal  és  a  jegyzőkönyv  hitelesítőkkel  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket 
elfogadta.

NAPIREND 

1./ Tájékoztató a felnőtt háziorvosi ellátásról (szóbeli)
Előadó: Dr. Bellavics Erzsébet háziorvos

 Dr. Magyar Gábor háziorvos 

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

Előadó: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

3./ Bizottságok tájékoztatója
Előadó: Bizottsági elnökök

4./ Tulajdoni ügyek
Előadó: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

5./ Beruházások, felújítások előkészítése
Előadó: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

 Csörgő Mihály Építési Bizottság Elnöke

6./ Rendeletek módosítása 
Előadó: Gaál Sándorné Pénzügyi Bizottság elnöke

 Tóth János jegyző 
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7./ SZMSZ elfogadása (adó, szociális, köztisztasági) 
Előadó: Gaál Sándorné Pénzügyi Bizottság elnöke

  Tóth János jegyző 

8./ Egyebek 

Dr. Sajtos Sándor: felkéri Dr. Bellavics Erzsébet háziorvost a szóbeli beszámolóra.

Dr. Bellavics Erzsébet: rövid tájékoztatást ad a háziorvosi ellátásról. 

Szabó Judit: a vizitdíjjal kapcsolatos változások, hogyan érintik a praxist? 

Dr. Bellavics Erzsébet: a vizitdíj havonta kb. 70 eFt-ot jelentett a praxisnak.

Verebes Sándor: az előző évi elvonások, hogy jelentkeztek?

Dr.  Bellavics  Erzsébet:  az  amortizációs  támogatás  megszűnt,  ezt  a  vizitdíjjal 
fizettették meg. Nem tudom, hogy a vizitdíj  megszűnésével ezt a fajta támogatást 
visszakapjuk-e, de ha nem, az praxisonként jelentős kiesést fog jelenteni. 

Schottner Jánosné: nem csak a vizitdíj  kiesése okozhat problémát, hanem az is, 
hogy a többletköltségek ugyanúgy megmaradtak (beutalók kiadása, adminisztráció 
stb.). 

Dr. Sajtos Sándor: felkéri Dr. Magyar Gábor háziorvost a szóbeli beszámolóra. 

Dr. Magyar Gábor: rövid tájékoztatást ad a háziorvosi ellátásról, és kéri a testületet, 
hogy  az  önkormányzat  járuljon  hozzá  a  finanszírozáshoz.  Felhívja  a  Képviselő-
testület figyelmét, hogy a rendelő épülete is felújításra szorul.

Dr.  Bellavics  Erzsébet:  támogatást  kér  a  testülettől,  az  adminisztrációhoz 
szükséges program kifizetéséhez.

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

Dr.  Sajtos  Sándor:  ismerteti  a  két  ülés  között  történt  fontosabb  eseményeket 
(Dunakanyar  Tv és az Ifjúság u. járda szerződése,  illegális hulladéklerakó helyek 
megszüntetése  pályázat  a  TETÁ-val,  belterületi  utak  pályázat  elutasítása, 
intézmények  felújítása  pályázat  befogadása,  március  15.-i  ünnepség,  kistérségi 
belső ellenőrzés megkezdődése). 

Tóth János: beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

3./ Bizottságok tájékoztatója

Építési-, Településfejlesztési Bizottság
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Csörgő  Mihály:  ülésünkön  a  Helyi  Építési  Szabályzat  módosításáról,  és  az 
intézmények felújításáról tárgyaltunk. Beszámol Bodor Ferenc kérelméről (beépítési 
% esetleges  módosítása  0140  hrsz.),  az  Ereszvény  utcai  lakók  kérelméről  (nem 
támogatja a bizottság), és a gát esetleges megerősítéséről a hídfő (Tótfalu) melletti 
földdel. 
Dr. Sajtos Sándor:  az óvoda tetőszerkezetének szakvéleményezésére beérkezett 
ajánlatot ismerteti (ANTICIMEX-HUNGÁRIA Kft. 126 720 Ft)

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

63/2008. (03. 20.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete 126 720 Ft díjért, megrendeli az 
Óvoda  (Tótfalu)  tetőszerkezetének  szakértői  vizsgálatát  ANTICIMEX-
HUNGÁRIA Kft.-től.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az  alpolgármestert  a  szerződés 
megkötésére. 

Határidő: 2008.04.10.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester 

Pénzügyi-, Ügyrendi-, Ellenőrző Bizottság

Gaál Sándorné: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a bizottság nem ülésezett.

Oktatási-, Informatikai- és Tájékoztatási Bizottság

Vaczó Zoltán:  beszámol  arról,  hogy a bizottság összeállította  a  munkatervet,  és 
kidolgozna egy javaslatot a tájékoztatási feladatok kézbentartására, illetve a testületi 
ülések jegyzőkönyvének vezetésre (egy személy megbízása ezekkel a feladatokkal). 
A  Kábel  Tv  szerződését  átnéztük,  és  felmerült  az  a  gondolat,  hogy  egy  jogászt 
alkalmazzunk, a szerződések átvizsgálására. Felhívja a Képviselő-testület figyelmét, 
hogy az óvoda igazgatónője Kosik Lajosné idén nyugdíjba megy, ezért szükséges 
lesz egy új pályázat kiírása. 

Dr. Sajtos Sándor: fontos lenne jogász alkalmazása, igaz ez költségekkel jár. 

Kulturális-, Sport-, Idegenforgalmi Bizottság 

Dr.  Magyar  Gábor:  a  bizottság  nem  ülésezett.  Az  Eperfesztivál  lebonyolítójával 
(Brawo  Eseménymarketing  Kft)  a  szerződést  aláírtuk.  A  március  15.-i  ünnepség 
nagyon színvonalas volt, köszönet a szervezőknek. A civil szervezetek pályázatának 
elbírálása lesz a következő feladatunk. 

Mezőgazdasági-, Környezetvédelmi- és Katasztrófaelhárítási 
Bizottság

Nagyházú  Miklós:  a  bizottság  nem ülésezett.  A  Hulladékgazdálkodási  Rendelet 
módosítása és a külterületi utak felújítása folyamatban van, az utak kimérésénél a 
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vállalkozó  segítségére  vagyunk.  A  TSZ-szel  szemközti  terület  parkosítási  terve 
elkészült. Jövő hét szombaton a gát megtisztítását tervezzük a bizottság tagjaival. 

Népjóléti Bizottság

Schottner  Jánosné:  a  bizottság  nem  ülésezett.  A  Figyelj  Rám  Bt.-vel  kötött 
szerződés  első  negyedéve  letelt,  ezzel  kapcsolatban  több  kérdés  is  felvetődött, 
ezekről a következő testületi ülésen fogok beszámolni. 

Tahitótfalu Községi Önkormányzat 2002-2006 Között Indult 
Jelentősebb Beruházásokat Vizsgáló Bizottság

Karácsony  Ádám:  a  Vizsgálóbizottság  jelentéséről  nyílt  ülésen  tájékoztatja  a 
Képviselő-testületet. Ismerteti a jelentést. 

Dr. Magyar Gábor: hogy épült meg az út?

Karácsony  Ádám: ezért  javasoltuk,  hogy  a  jelentésben  megfogalmazott 
megállapításokkal foglalkozzon a testület. 

Dr. Sajtos Sándor: a Képviselő-testület elfogadja a bizottság munkáját, tudomásul 
veszi,  hogy  a  munka  lezárult,  a  jelentést  meghallgatta,  és  ennek  megfelelően  a 
kérdést  egy  elkövetkezendő  ülésen  napirendre  tűzi.  Aki  ezzel  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal meghozta döntését.  

64/2008. (03. 20.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete a 2002-2006. közötti Jelentősebb 
Beruházások Vizsgáló Bizottság jelentését elfogadja és napirendre tűzi a 
megállapítások megvitatását. 

Határidő: 2008.06.30.
Felelős. Karácsony Ádám bizottsági elnök. 

4./ Tulajdoni ügyek

Dr. Sajtos Sándor: Dr. Mészáros Márta kérelmét ismerteti (bérleti igény). Kéri Tóth 
János jegyzőt, tegyen javaslatot a bérleti díj összegére. 

Tóth János: méltányos összegnek tartom a havi bruttó 10 eFt bérleti díjat. 

Schottner Jánosné: még a rezsit sem fedezi.

Nagyházú Miklós: nettó 10 eFt –ot javaslok.

Gaál Sándorné: szerintem kevés! Minimum 20 eFt legyen. 
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A Képviselő-testület 10 igen és 2 nem szavazattal (Verebes Sándor, Csörgő Mihály) 
meghozta döntését. 

65/2008. (03. 20.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete az orvosi ügyelet épületében heti 
1 alkalommal engedélyezi Dr. Mészáros Márta orvosi rendelését. A bérleti 
díj       20 eFt/hó. 
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére.
Határidő: 2008.04.10.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Dr.  Sajtos  Sándor:  Tóthné  Vanyák  Mónika  kérelmét  ismerteti  (8m2 közterület 
használata). 

A  Képviselő-testület  9  igen  szavazattal,  és  3  tartózkodással  (Schottner  Jánosné, 
Csörgő Mihály, Verebes Sándor) meghozta döntését. 

66/2008. (03. 20.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete Tóthné Vanyák Mónika részére az 
általa működtetett üzlet előterében Tahitótfalu Hősök terén 8 m2 közterület 
használatot biztosít ún. kerthelyiség kialakítása céljára. (jelenlegi díj 495 
Ft/m2/hó) 
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az  alpolgármestert  a  határozat 
végrehajtására.

Határidő. 2008.04.10.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Schottner Jánosné: már most nagyon zsúfolt a Hősök tere. 

Törökné Kelemen Ildikó: sokkal aggasztóbbnak tartom, hogy az üzlettulajdonosok 
elfoglalják a parkolóhelyet.

Dr. Sajtos Sándor: autó tárolására a közterületet nem lehet használni. Bernd Rolle 
kérelmét ismerteti (kapubejáró, parkoló kialakítása). 

Szabó Judit: nagyon korrektnek tűnik a kérelem.

Nagyházú Miklós:  mindenképpen támogatnám, azzal  a feltétellel,  ha valamiért  a 
burkolatot fel kell bontani, a költség őt terheli. 

Dr. Magyar Gábor: ha a közterületet rendbe teszi, engedjük meg. 

Csörgő Mihály:  örülök,  hogy végre vannak olyan lakosok, akik engedély kérnek! 
Szerintem támogatni kell.

Dr.  Sajtos  Sándor:  aki  a  kérelmet  támogatja,  az  elhangzott  feltételekkel  együtt, 
kézfelemeléssel jelezze. 
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A Képviselő-testület 12 igen szavazattal meghozta döntését. 

67/2008. (03. 20.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  Bernd  Rolle  kérelmére 
engedélyezi az ingatlan (Visegrádi u. 76.) előtti közterület burkolását, az 
alábbi  feltételekkel:  ha  az  érintett  terület  út  járda  vagy közmű építése 
miatt elbontásra kerül, úgy arról kérelmező gondoskodik, és nem jogosult 
kártérítésre ezzel kapcsolatban. 
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az  alpolgármestert  a  határozat 
végrehajtására.

Határidő: 2008.04.10.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Tóth  János:  Benedek  György  és  neje  kérelmét  ismerteti  (csatorna  kiépítéséhez 
támogatás kérelme), és tájékoztatja a Képviselő-testületet,  hogy az előző testület, 
csak lakóingatlan esetében adott támogatást, ezért ennek megfelelően a kérelmet 
nem támogatja. 

Dr. Sajtos Sándor: nem szennyezi a környezetet, szerintem ez független attól, hogy 
lakó-, vagy üdülőépület. 

Csörgő Mihály: az adó is nagyobb az üdülő esetében. 

Dr.  Magyar  Gábor:  ha  támogatjuk  lehet,  hogy  több  ilyen  kérelemmel  kell 
számolnunk. 

Nagyházú  Miklós:  a  környezettudatos  magatartás  támogatására,  mindenképpen 
felhívnám a figyelmet. Építményadó kedvezménnyel támogathatnánk. 

Vaczó Zoltán: egyszeri 50 eFt-ot javaslok. 

Gaál Sándorné: a csatorna Tótfaluban ingyenes volt, támogathatnánk most Tahit is. 
Nem különböztetném meg az üdülőt a lakóépülettől. 

Csörgő Mihály: azt nem az Önkormányzat finanszírozta. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  a  csatornázási  előtakarékosság  lehetőségéről  tájékoztatja  a 
Képviselő-testületet. 

Schottner Jánosné: szerintem vizsgáljuk meg a kérdést, mielőtt döntünk. A levélben 
két tulajdonos, két üdülőingatlan, és két cím szerepel. Lehet, hogy üdültetnek? 

Dr.  Sajtos  Sándor:  mivel  nincs  elég  információ  a  birtokunkban,  a  döntés  előtt 
vizsgáljuk meg.

Karácsony Ádám: egyetértek, de nem értem, miért két hónap után került a testület 
elé a kérelem. 

Dr. Sajtos Sándor: aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 
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A Képviselő-testület 10 igen, és 2 nem szavazattal (Vaczó Zoltán, Gaál Sándorné) 
meghozta állásfoglalását. 

Állásfoglalás: A  Képviselő-testület  visszatér  Benedek  György  és  neje 
kérelmére.

Tóth  János:  felkéri  Csörgő  Mihályt,  Nagy  Róbert  és  Horváth  Zoltán  kérelmével 
kapcsolatban ismertesse az Építési Bizottság javaslatát. 

Csörgő Mihály: ismerteti a kérelem tartalmát és tájékoztatja a Képviselő-testületet, 
hogy az Építési Bizottság támogatja az ingatlan feltöltését. 

Szabó Judit: a telekhatároknál, hogy oldja meg a szintkülönbséget? 

Csörgő Mihály: a többi telek is hasonló magasságban van. 

Nagyházú Miklós: fa kivágására nem kerül sor.
Kubanek István: a szomszédok nem ellenzik?

Csörgő Mihály: nem érinti a szomszédokat csak a TSZ –t, ők pedig nem ellenzik. 

Nagyházú  Miklós:  a  kérelmezők  készségesek  a  további  együttműködéssel 
kapcsolatban. 

Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

68/2008. (03. 20.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  engedélyezi  Nagy  Róbert  és 
Horváth Zoltán kérelmező részére a közterülettel határos 2513 és 2514 
hrsz.-ú ingatlanok feltöltése kapcsán a tervezett anyag felhasználását. 
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az  alpolgármester  a  határozat 
kiadására.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Dr.  Sajtos Sándor:  a  Bajcsy-Zsilinszky  út  végén lévő  konténerek  elhelyezésével 
kapcsolatban tárgyalhatnánk a kérelmezőkkel.  

Csörgő Mihály: nem csak a konténerrel van a probléma. Szerintem, nem kellene 
eltűrni azt ami ott folyik. 

Dr. Sajtos Sándor: információ hiányában, erről nem tudunk tárgyalni. 

Ezt követően a Képviselő-testület 20,05-20,20 óráig szünetet tartott. 
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Dr. Magyar Gábor 20,15 órakor eltávozott. 

5./ Beruházások, felújítások előkészítése

Dr.  Sajtos  Sándor:  a  faluház  pályázat  kapcsán  döntenünk  kell  az  önrész 
nagyságáról. Ismerteti a költségbecslés tartalmát, és elmondja, hogy a 103 mFt-os 
önrészt  43  mFt-ra  lehetne  csökkenteni  a  beruházás  ütemezésével  (tetőtér,  lift, 
parkoló).

Karácsony Ádám:  a  tervre  már  így is  sokat  ráköltöttünk,  ez  további  költségeket 
jelentene? 

Dr. Sajtos Sándor: a tervet át kell dolgozni, illetve konzultálni kell a pályázatíróval, 
hogy ebben a formában a pályázat beadható-e. 

Szabó Judit: a tervező érdeke is, hogy beadjuk a pályázatot, nem gondolom, hogy 
az átdolgozásért plusz költséget számolna fel. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  az  épület  használhatósága  fontos  szempont,  a  pályázat 
szempontjából. Célszerű lenne most olyan döntést hozni, ami alapján elkezdődhet a 
tervek átdolgozása. 

Csörgő  Mihály:  azt  hittük,  20-30  mFt  önrészt  kell  vállalnunk,  ehhez  képest,  a 
lefaragott költség is 40-50 mFt lett. Miből fogjuk ezt kifizetni? Megint a határidő miatt 
kell  sürgősen  döntenünk.  Én  ezt  nem  tudom  támogatni.  Szeretném,  ha 
megvalósulna,  de  jobban  örülnék,  ha  egy  szerényebb  változatnak,  amit  fel  tud 
vállalni a község. 

Gaál Sándorné: a Képviselő-testület döntött arról, hogy ezt a projektet megvalósítja. 
A 43 mFt úgy érzem vállalható, hiszen ez a költség a későbbiek folyamán meg fog 
térülni. Eddig is tudtuk, hogy csak a hitelkeret terhére tudjuk megvalósítani. 

Schottner  Jánosné:  én  is  kevesebbet  szántam  erre  a  beruházásra.  Sokkal 
fontosabb  problémáink  vannak  (óvoda,  iskola,  községháza).  Már  így  is  sokat 
költöttünk erre, és nem tudom az itt szereplő összegek közül mi az, amit még ki kell 
fizetnünk, ha nem adjuk be a pályázatot. 

Tóth János: a tervezést mindenképpen ki kell fizetnünk. A tervező a tőlünk kapott 
információk alapján készítette ezt a nagyszabású tervet. Amennyiben a pályázatot 
nem adjuk be, a pályázatírásért felelős céget is ki kell fizetni (a nyertes pályázatért 
járó  összeggel).  Ezért  javaslom,  fogadja  el  a  testület  a  költségvetés  maximumát 
azzal, hogy a pályázatba az első ütemet építi be. Ha ez nem lehetséges adjuk be az 
egészet, ha esetleg megnyerjük, nem építjük meg. 

Karácsony Ádám: a pályázatot be kell adni, csak az ütemezést kell kigondolni. 

Dr. Sajtos Sándor: tudtuk, hogy többe fog kerülni, de ha ez a pályázat megvalósul, a 
vissza  nem  térítendő  forrásokból  90  mFt-ot  kapunk.  A  pályázatban  szereplő 
sarokszámokon nem változtathatunk,  később nem csoportosíthatóak át,  ezért  úgy 
kell megállapítani, hogy a későbbi költségeket tudja fedezni. 
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Csörgő  Mihály:  sem  a  pályázatírónak  sem  a  tervezőnek  nem  érdeke,  hogy 
kevesebbe kerüljön. Eddig miért nem adtak pontos választ a költségekről? Megint 
nincs idő a döntésre. 

Gaál Sándorné:  90 mFt –ot nyerünk, és annyit  is teszünk be, ilyen lehetőségünk 
soha többet nem lesz. 

Csörgő Mihály: nem tudjuk finanszírozni!

Tóth  János:  valóban szükséges a faluház,  de  mindenki  úgy gondolta,  elég  lesz 
mellé 10-20 mFt. Ez az összeg most 103 mFt lett, és lehet, hogy a következő testület 
ezt fogja kivizsgáltatni, és megállapítja majd, hogy ez egy helytelen döntés volt. 

Karácsony Ádám: eddig is tudtuk, hogy ha a pályázatokon nyerünk, az önrészt csak 
a hitelkeretből  tudjuk finanszírozni.  Azt  is  említette  az Alpolgármester  Úr,  hogy a 
beruházásoknak lesz fenntartási költsége is. Erről már egyszer döntöttünk. Ne arról 
vitatkozzunk, hogy induljunk-e a pályázaton, hanem az ütemezésen. 

Csörgő Mihály: nem arról döntöttünk, hogy a 90 mFt mellé hozzáteszünk 100 mFt-
ot. 

Nagyházú Miklós: én arról döntöttem, hogy 20 mFt-ból tudnánk építeni egy szép 
faluházat,  és még mellé nyerhetünk 90 mFt-ot.  Ezt így nem tudom felvállalni.  Az 
óvodatetőt meg kell javítani, az útépítési pályázaton nem nyertünk, így azt is nekünk 
kell finanszírozni. 
Vaczó Zoltán: ilyen lehetőségünk többet nem lesz. Akkor is élnünk kell vele, ha csak 
hitel árán tudjuk megvalósítani. Ha lehet ütemezni, akkor úgy. Nem hinném, hogy a 
következő testület  felróná nekünk,  hogy a falu  számára használható  és korszerű 
középületeket teremtettünk. Emelhetünk adót is, hiszen már két éve nem tettük. Meg 
kell találni azokat a forrásokat, amikkel a hiteleket törleszteni tudjuk. 

Dr. Sajtos Sándor: a pályázatok beadásakor már tudtuk, ha bármelyiken nyerünk, 
akkor  egy  új  nemcsak  költségvetési,  hanem egy  hosszú  távú  településfejlesztési 
koncepciót is ki kell alakítanunk. Meg kell találnunk az igénybe vehető forrásokat a 
törlesztéshez (pl. adókintlévőségek). Megértem az aggályokat, de valamerre el kell 
indulni. 

Kubanek István 20,50 órakor eltávozott. 

Karácsony Ádám: támogatom a pályázatot. 

Gaál Sándorné: ezt a pályázatot a hitelből finanszíroznánk, ezért nem veszélyezteti 
a  költségvetésben  megállapított  összeget  az  intézmények  felújítására.  Valóban 
magas az önrész és ütemezni kell, de szerintem valósítsuk meg. 

Tóth János: mos már nincs más lehetőségünk, mint pályázni. A hitel törlesztése a 
maradék  négy  pályázat  esetén  annyi  költséggel  járhat,  hogy  a  megmaradt 
bevételünk a működésre is alig lesz elegendő. 
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Schottner  Jánosné:  a  270  mFt  hitelt  beterveztük,  de  nem  gondoltuk  ki,  hogy 
honnan fogjuk törleszteni, és nem akartuk mindet felhasználni. Ennyire nem szabad 
kiköltekezni. 

Vaczó Zoltán: szerintem, ki tud fizetni 20 mFt törlesztés évente Tahitótfalu. 

Dr. Sajtos Sándor: meg kell vizsgálnunk a lehetséges bevételi forrásokat, és itt nem 
elsősorban  az  adóra  gondolok.  (ELMŰ  szerződés,  lejárt  bérleti  szerződések, 
közkutak, hirdetőtáblák bérlete, stb.) Ha nem nyerünk, akkor is van egy engedélyes 
tervünk,  amit  a  későbbiek  folyamán  fel  lehet  használni.  Ütemezzük  úgy,  hogy a 
pályázat beadható legyen.

A Képviselő-testület 8 igen és 2 nem szavazattal (Csörgő Mihály, Nagyházú Miklós) 
meghozta döntését. 

69/2008. (03. 20.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete pályázatot nyújt  be a 2. Nemzeti 
Fejlesztési Terv keretében megjelent „KMOP-2007-5.2.1./A Pest megyei 
településközpontok fejlesztése” célra.
A tervezett faluközpont beruházás költsége 132 503 462,- Ft, melyből az 
Önkormányzat saját forrásként 43 503 462 Ft-ot költségvetési  tartaléka 
terhére biztosít. 
Az igényelt támogatás 90 000 000,- Ft. 

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a pályázat beadására. 

Határidő: 208.03.28. /pályázati határidő módosulás esetén változó.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester
6./ Rendeletek módosítása 

Hulladékkezelési szolgáltatási díj 

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a rendelet tervezett módosításait, és kéri a testület 
tagjait, tegyék meg javaslataikat. 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal megalkotta rendeletét. 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2008. (III. 21.) rendelete a 

hulladékkezelési szolgáltatási díj megállapításáról szóló
1/2008. (I. 18.) rendelet módosításáról

(egységes szerkezetben)

Köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet

Tóth János: ismerteti a rendelet tervezett módosításait, és kéri a testület tagjait, 
tegyék meg javaslataikat. 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését. 



11

Tahitótfalu Község Önkormányzatának
6/2008. (III.21 .) számú rendelete

a köztisztaság fenntartásáról, valamint a települési szilárd hulladék 
gyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatás

helyi szabályozásáról

Ezt követően a Képviselő-testület 22,05-22,15 óráig szünetet tartott. 

Helyi adók megállapításáról szóló rendelet

Tóth János: ismerteti a rendelet tervezett módosításait, és kéri a testület tagjait, 
tegyék meg javaslataikat. 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal megalkotta rendeletét. 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2008. (III.21.) rendelete

a helyi adók megállapításáról és bevezetéséről szóló 
30/2005. (XI.22.) önkormányzati rendelet (alaprendelet) módosításáról

Egyes szociális ellátásokról szóló rendelet

Tóth János: ismerteti a rendelet tervezett módosításait, és kéri a testület tagjait, 
tegyék meg javaslataikat. 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal megalkotta rendeletét. 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselőtestületének 
8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 

23/2005. (X. 01.) rendelet módosításáról 
(egységes szerkezetben)

Költségvetési rendelet

Gaál Sándorné: ismerteti a végleges állami egyeztető után módosult rendelet 
tartalmát. 

A  Képviselő-testület  az  állami  támogatásról  szóló  egyeztetővel  kapcsolatos 
tájékoztatást tudomásul vette. 

7./ SZMSZ elfogadása 

A  Képviselő-testület  a  Szervezeti  Működési  Szabályzat  módosító  javaslatait 
(51§-66§) tárgyalta. 

Karácsony  Ádám:  javaslom,  hogy  a  következő  ülésen  a  függelékekkel  együtt 
fogadjuk el. 
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8./ Egyebek 

Dr.  Sajtos  Sándor:  a  dunabogdányi  polgármester  levelét  az  iskolatársulással 
kapcsolatban közreadja. A térfigyelő kamerára kapott első árajánlat 4,9 mFt, de mivel 
nem sürget  az  idő,  várhatunk  még másik  ajánlatra.  Közbeszerzési  tanácsadásra 
jelentkezett egy cég, ajánlatát megvizsgáljuk, és a következő ülésen tárgyalhatjuk. A 
hulladékgazdálkodási  terv  felülvizsgálatát  is  el  kell  végeznünk,  a  szakmai 
kérdésekben  kérhetnénk  segítséget  (árajánlat  kérése).  Ezt  követően  ismerteti  az 
állatmérleg ügyében íródott, helyi lakosok levelét. 

Tóth  János:  ismerteti  a  Verőcére  beérkezett,  könyvvizsgálatra  jelentkező  cégek 
árajánlatát. 

Schottner Jánosné: ha nem kötelező, miért van rá szükség?

Tóth János: a pályázatok miatt fontos lehet. 

Dr. Sajtos Sándor: kérjünk konkrét árajánlatot a ZA-RA Kft-től.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett (Schottner Jánosné) 
meghozta döntését. 

70/2008. (03. 20.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  a  könyvvizsgálói  ajánlatok 
(elsősorban a ZA-RA) pontosításának elvégzésére kéri  fel  a  jegyzőt  a 
következő ülésig. 

Határidő: soron következő testületi ülés
Felelős: Tóth János jegyző

Tóth János: javasolja, hogy a következő ülés időpontja 2008. április 17. legyen. 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését. 

71/2008. (03. 20.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  április  17.-én  tartja  következő 
rendes ülését a Munkatervtől eltérően. 
A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: 2008.04.17.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester 

Szabó Judit: a vagyonnyilatkozatokat már mindenki leadta?

Gaál Sándorné: igen, kivétel Wágner Péter Antal képviselő.

Szabó Judit: ki a faluház gazdája? Ki adja bérbe, és van-e díja?



13

Vaczó  Zoltán:  a  legközelebbi  kistérségi  ülésen  kérjünk  tájékoztatást  az  e-
önkormányzatról.

Schottner Jánosné: a CBA átépítése hol tart, és a Rózsakert épülete meddig rontja 
a képet?

Dr. Sajtos Sándor: megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az ülést 23,40 
órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor Tóth János
 alpolgármester    jegyző
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