
Tahitótfalu Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Szám: 11/2008.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

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

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

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

Dr.  Sajtos  Sándor:  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja  a  Képviselő-testület  
határozatképességét (14 főből 8 fő jelen). Javasolja a napirendi pontok elfogadását, felkéri  
Vaczó Zoltán és Csörgő Mihály képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

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

NAPIREND: 

1./ Tájékoztató a gyermekorvosi, fogorvosi ellátásról
Ea.: Dr. Szécsényi Ilona

 Dr. Kútvölgyi Ida

2./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Ea.: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

3/ Bizottságok tájékoztatója
Ea.: Bizottsági elnökök

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

5./ SZMSZ elfogadása
Ea.: Gaál Sándorné Pénzügyi Bizottság elnöke

6./ Civil szervezetek támogatásáról döntés
Ea.: Dr. Magyar Gábor Kulturális Bizottság elnöke

7./ Intézményi felújítások előkészítése, döntés Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása 
közbeszerzéséről
Ea.: Csörgő Mihály Építési Bizottság elnöke

8./ Önkormányzati rendezvények előkészítése
Ea.: Dr. Magyar Gábor Kulturális Bizottság elnöke 

9./ Egyebek
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Schottner Jánosné 17,40 órakor megérkezett. 

1./ Tájékoztató a gyermekorvosi-fogorvosi ellátásról

Dr. Szécsényi Ilona (gyermekorvos): a rendelési idő, és a gyermekek ellátása nem változott.  
Kedd és péntek délelőtt adminisztrációs rendelést tartunk, a beutalók, igazolások kiadására. 
Az egészséges rendelés ideje hétfő a Tahisi és Tótfalui gyermekek esetében, illetve az idegen 
körzetből  érkezőket  csütörtökön  fogadjuk.  A  gyermeklétszám  jelenleg  közel  1000  fő,  az  
ügyelet folyamatos (19,00-05,00). A műszerek fejlesztését önerőből igyekszem megoldani. Az  
intézményekkel,  gyermekjóléti  szolgálattal  való  együttműködés,  jól  szervezett.  A  szakmai  
továbbképzéseken  rendszeresen  részt  veszek.  A  Baba-Mama Klub  rendezvényein,  havonta 
előadást tartok a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban. A rendelőben, vagy a tanácsadóban  
ortopédiai, esetleg bőrgyógyászati szakrendelést lehetne szervezni. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  megköszöni  a  tájékoztatást,  és  ismerteti  Dr.  Kútvölgyi  Ida  fogorvos  
beszámolóját. 

Gaál Sándorné: ha az OEP-pel a szerződés felbontásra kerül, a finanszírozás ránk marad?

Dr. Sajtos Sándor: ebben a kérdésben nem látunk tisztán, tájékozódnunk kell,  hogy állást  
tudjunk foglalni. 

Tóth János: a fogorvosi ellátás nem tartozik az egészségügyi alapellátás kötelező feladatai  
közé, de a község nagysága miatt fontosnak tartom. Támogatni kellene az orvosok működését  
(pl.: az iparűzési adó elengedésével). 

Dr. Sajtos Sándor: átfogó vizsgálatot kell tartanunk ebben az ügyben.  

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

Dr. Sajtos Sándor:  az előző testületi  ülésen elfogadott  határozatok végrehajtását ismerteti  
(óvoda tetőszerkezetének szakértői vizsgálata, Dr. Mészáros Márta bérleti szerződése, Tóthné 
Vanyák Mónika közterület használata, Bernd Rolle közterület burkolása, 2513 és 2514 hrsz.-ú  
ingatlanok feltöltése, faluközpont beruházás költségei, könyvvizsgálói ajánlatok pontosítása). 

Tóth János: a könyvvizsgálói munkára bekért árajánlatokat ismerteti (ZA-RA Kft., Benedek  
és Társa Kft., Schmidt Géza Bt.).

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta döntését. 

72/2008. (04. 17.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadása 
könyvvizsgálatával a ZA-RA Kft.-t, 300 eFt+Áfa összegért megbízza.
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: 2008.04.30.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester 
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Nagyházú Miklós 18,15 órakor megérkezett. 

Dr. Sajtos Sándor: a 0139 hrsz.-ú út (Csapás) állami tulajdonból Önkormányzati tulajdonba  
vétele lehetséges, az egyeztetés folyamatban van. A Csallóköz utca felmérése útépítés végett  
megtörtént, tervezői ajánlatokat kell bekérnünk, illetve vízjogi engedéllyel is rendelkeznünk  
kell. Gátépítésre alkalmas földkitermeléssel járó beruházásra kerül sor Budapesten, amelyet  
rendelkezésünkre  bocsátanának.  Ezt  a  földet  deponálni  kellene  a  megfelelő  engedélyek  
birtokában. Rövid az idő az igénylésre, ezért a feltételeket minél előbb ki kell dolgozni. Az  
ELMŰ-től ajánlatot kértünk oszlop áthelyezésére (Hősök tere, Szabadság tér). A Kistérségi  
Társulás  ülésén  a  csatornahálózat,  illetve  a  kerékpárút  pályázata  is  szóba  került.  Az  e-
közigazgatás pályázatból is plusz terhek lehetnek. 

Gaál Sándorné: a csatornahálózat pályázatból Szigetmonostor, és Pócsmegyer kilépése nem 
okoz hátrányt az elbírálás során?

Dr.  Sajtos  Sándor:  az  esélyek  csökkennek.  Két  belső  ellenőrzés  folyik  a  költségvetéssel  
kapcsolatban (Kistérségi, ÁSZ). Javaslom, hogy a vizsgálatok végleges jelentését a Pénzügyi  
Bizottság vizsgálja meg, és tegyen javaslatot. 

Tóth  János:  a  Polgármesteri  Hivatal  a  feladatát  alapszinten  tudja  ellátni,  hiszen  
létszámhiánnyal  küzdünk  évek  óta.  Többletlétszámra  van  szükség,  hogy  a  megnövekedett  
feladatokat el tudjuk látni. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  a  belterületi  utakkal  kapcsolatos  (forráshiány  miatt  elutasított)  
pályázatunkat talán újból beadhatjuk, egy új pályázat keretében. A Településközpont pályázat  
beadásának  határideje  2008.  május  5.-re  módosult.  A  pályázatíró  szerint,  ha  az  udvar  
parkosítását is felvállalnánk, javítaná a nyerési esélyünket (+7 mFt). A Faluház pályázatával  
kapcsolatban  a  Magyar  Közút  hiánypótlást  kért  (parkoló),  a  tulajdonjogot  tisztázni  kell.  
Engedély nélküli építkezésről érkezett bejelentés, felkérem Tóth János jegyzőt, vizsgálja ki az  
ügyet.

Tóth János: beszámol a Laino Borgoi út eseményeiről. 

3/ Bizottságok tájékoztatója

Mezőgazdasági-, Környezetvédelmi- és Katasztrófaelhárítási Bizottság

Nagyházú Miklós: a március 29.-re meghirdetett gáttisztítási akciónkra a lakosság részéről  
egy ember jelent meg. Külön köszönet a bizottság tagjainak, valamint Karácsony Ádámnak és  
barátainak  a  részvételért.  Április  22.-én  kedden  a  PEMÁK  szervezésében  szintén 
szemétgyűjtés lesz a főutak mentén. Esetleg már a hétvégén el lehet kezdeni a munkát, hiszen 
kedd munkanap ezért nem számítunk nagy létszámra. 

Tóth János: a közhasznú foglalkoztatás számát növelve segítjük ezt. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  az  illegális  hulladéklerakók  megszüntetésére  kiírt  pályázattal  
kapcsolatban érkezett hiánypótlás beadásra került. 
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Építési-, Településfejlesztési Bizottság

Csörgő Mihály: az ügyeleti garázzsal kapcsolatban két ajánlat érkezett (pergola építése). Ezt  
követően  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet  a  beérkezett  árajánlatok  tartalmáról  (Papp  
Károly 597 eFt, TETŐTÁR Kft. 530 eFt). A Sportcsarnok szigetelésére beérkezett két ajánlat  
tartalmát ismerteti (AQUAPOL Kft., Falszárító Épületszigetelő Kft.). A tetőszerkezet nagyon 
rossz  állapotban  van,  mindenképpen  javításra  szorul,  amit  nem  az  évek,  hanem  a  rossz 
minőségű munka indokol. Nem értem annak idején, hogy vehették át ezt a munkát. 

Verebes Sándor 19,05 órakor megérkezett. 

Verebes Sándor: Csereklye Győzőt a Sportcsarnok műszaki ellenőrét kéne megkérdezni. 

Csörgő Mihály: elkészült a HÉSZ módosítás írásos anyaga. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  javaslom,  az  óvoda  tetőszerkezetével  kapcsolatos  szakvéleményt  az  
Építési Bizottság dolgozza ki. Ezt a munkát az óvoda nyári bezárását követően el kell kezdeni,  
mert a tető nem bír ki még egy telet. 

Csörgő Mihály: a Bem utcai vízelvezetésre is két ajánlat érkezett (Cser-Ker Top Kft. 276 eFt,  
Morvai József 342 eFt).

Verebes Sándor: egyik vállalkozónak sincs szakembere. Olyan embert kell megbízni, aki már  
végzett ilyen munkát.

Dr. Sajtos Sándor: aki az ügyeleti gépkocsi beálló építésével kapcsolatban a TETŐTÁR Bt.  
ajánlatát el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze (530 eFt). 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta döntését. 

73/2008. (04. 17.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  a  TETŐTÁR  Bt.-t  megbízza  az  orvosi  
ügyelet gépkocsi beállójának elkészítésével, 530 eFt (bruttó) összegért.

A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: 2008.04.25.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester 

Dr. Sajtos Sándor: a Bajcsy-Zsilinszky út tekintetében a közbeszerzési eljárás lebonyolításra 
került. A pályázat szerint, ha az ajánlat magasabb, mint a pályázati összeg, a többletköltséget  
az Önkormányzatnak kell finanszírozni. Mivel az ajánlatok nagyobb összegről szólnak, el kell  
döntenünk vállaljuk-e a plusz terhet, vagy visszalépünk. Ismerteti a beérkezett árajánlatokat  
(Magyar Aszfalt  Kft.,  Vianova 87 Zrt.,  Rodart Kft.),  és  tájékoztatja  a Képviselő-testületet,  
hogy a Bíráló Bizottság a Magyar Aszfalt Kft.-t javasolja. 

Csörgő Mihály: a vízelvezetéssel kapcsolatban a Közút Kht. egyeztetett a pályázóval? 
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Dr. Sajtos Sándor: igen, de mivel megemelkedik az út szintje, a lakókkal is egyeztetni kell. Az  
új  iskola  pályázat  miatt  a  Bajcsy-Zsilinszky  úton  még  a  közműveket  is  be  kell  vezetni  a  
kivitelezést megelőzően. 

Kubanek István: az útfelújítás miatt a lakosság meg lett szólítva?

Dr. Sajtos Sándor: kevés idő állt rendelkezésünkre, ezért erre nem került sor. Kézfeltartással 
jelezze,  aki  egyetért  a  Bíráló  Bizottság  javaslatával  a  Bajcsy-Zsilinszky  út  felújításával  
kapcsolatban, illetve, hogy a megnövekedett önrészt felvállaljuk-e. 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta döntését. 

74/2008. (04. 17.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete a Magyar Aszfalt  Kft.-t  a közbeszerzési  
pályázat nyerteseként a pályázat szerinti összeggel, 10.981.676,-Ft-tal kihirdeti  
és megbízza a Bajcsy-Zsilinszky út felújításával. 
A  Képviselő-testület  az  eredetileg  tervezett  és  pályázatban  szereplő  8,2  mFt 
költségvetésű beruházás többletkiadását vállalja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: 2008.04.30.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester 

Dr.  Sajtos  Sándor:  aki  egyetért  a  közművek  útfelújítás  előtt  történő  bevezetésével,  
kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta döntését. 

75/2008. (04. 17.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község Képviselő-testülete  a  víz  és  gáz  közművek  kiépítését  az  új  
iskola  épületéhez  jóváhagyja,  és  erre  a  költségvetési  tartalék  terhére  a 
költségeket biztosítja.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az  alpolgármestert  a  határozat  
végrehajtására.

Határidő: 2008.05.31.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester 

Ezt követően a Képviselő-testület 19,45-20,00 óráig szünetet tartott. 

Nagyházú Miklós és Verebes Sándor nincs jelen.

4./ Tulajdoni ügyek

Tóth János:  ismerteti a Varga & Varga Kft. tájékoztatását (nyári terasz kialakítása, Schell  
László ingatlanán).
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Benedek György és neje kérelme

Tóth  János:  ismerteti  a  kérelem  tartalmát  (hétvégi  ház  csatornabekötéséhez  támogatás  
132 eFt).

Kubanek István: támogatás esetén több ilyen kérés várható. Döntenünk kell,  hogy milyen 
módon akarjuk ezeket a kérelmeket elbírálni. 

Tóth  János:  az  Önkormányzat  nincs  abban  a  helyzetben,  hogy  támogassa  ezeket  a  
kérelmeket. 

Schottner Jánosné: a Pénzügyi Bizottság sem különített el erre külön pénzt. 

Dr. Sajtos Sándor: kérem, aki a támogatással egyetért, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület a kérelmet nem támogatta. (0 igen)

76/2008. (04. 17.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község Képviselő-testülete  Benedek  György és  Benedek  Györgyné  
kérelmét elutasítja és a szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötés költségeinek,  
átemelő  szivattyúra  eső  részét  sem téríti  vissza.  A  Képviselő-testület  korábbi  
általános  érvényű  határozata,  mely  a  lakóépületekre  vonatkozik  (átemelő 
költségeinek  megtérítése)  nem  érvényesíthető  hétvégi  házakra.  Továbbá  a 
Képviselő-testület  Közműrendelete  nem  ad  felhatalmazást  kedvezmények 
biztosítására.

A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a határozat kiadására.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester 

Koós Gyuláné kérelme

Tóth János: ismerteti a kérelem tartalmát (közműfejlesztés).

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta döntését. 

77/2008. (04. 17.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  Koós  Gyuláné  kérelmét  támogatva  a  
szennyvízközmű fejlesztési hozzájárulás megfizetését elengedi, oly módon hogy a 
Tankó Gyula által létesített vezetékre köt rá és annak a költségét vállalja, de a  
további vezetékre csatlakozók rákötését nem akadályozhatja meg. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a határozat kiadására.

Határidő: 2008.04.30.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester 
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Hári Katalin kérelme (898/22 hrsz.-ú ingatlan előtti útépítés)

Dr.  Sajtos Sándor:  ismerteti  a kérelem tartalmát,  és javasolja,  hogy az Építési  Bizottság  
vizsgálja meg. 

Nagyházú Miklós és Verebes Sándor 20,15 órakor megérkezett. 

Lénárd Ferenc kérelme (parkoló biztosítása Tahiban)

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát. 

Tóth János: a Helyi díjak rendeletben meghatározott közterület használati díjak mértékének  
megfelelően.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta döntését.

78/2008. (04. 17.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  Lénárd  Ferenc  kérelmére  a  Tahi 
parkolóban,  üzlete  működéséhez  1  db  parkolót  biztosít  (nem  kijelölt  és  nem 
kizárólagos használati joggal), a közterület használat díja szerint.

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: 2008.04.30.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester 

Drótos Imréné kérelme (szolgalmi joghoz hozzájárulás)

Dr.  Sajtos  Sándor:  ismerteti  a  kérelem  tartalmát,  és  javasolja,  hogy  a  kitűzés  illetve  a 
telekkönyvi bejegyzés költségeit a kérelmező vállalja át. 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta döntését. 

79/2008. (04. 17.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete Drótos Imréné és Sinka István kérelmére 
a  1270/1  hrsz-ú  önkormányzati  tulajdonú  területet  érintően  területileg  
korlátozott szolgalmi jogot biztosít, mely a 1270/2 hrsz-ú ingatlant szolgálja. 
A  szolgalom  3  m  széles  sávban  az  ingatlan  déli  határán  alakítandó  ki.  A 
szolgalommal kapcsolatos valamennyi költség kérelmezőket terheli. 
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az  alpolgármestert  a  határozat  
végrehajtására.

Határidő: 2008.05. 30.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester 



8

5./ SZMSZ elfogadása 

Gaál Sándorné: javasolja, hogy a Képviselő-testület Kubanek István képviselőt a Pénzügyi  
Bizottság  tagjává  (Képíró  Gábor  helyett),  illetve  Törökné  Kelemen  Ildikó  képviselőt  a  
bizottság alelnökévé válassza meg. 

A Képviselő-testület 10 igen és 1 tartózkodás mellett (Kubanek István) szavazattal meghozta 
döntését.

80/2008. (04. 17.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  Törökné  Kelemen  Ildikót  a  Pénzügyi  
Bizottság alelnökévé, Kubanek Istvánt tagjává megválasztja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a határozat kiadására.

Határidő: 2008.04. 28.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester 

Gaál Sándorné: a Pénzügyi Bizottság az SZMSZ-t elfogadásra javasolja.

Szabó Judit: az újság szerkesztőbizottságából Boronkai Gábor kimaradt, és a testvérvárosi  
kapcsolat sem szerepel a rendeletben. 

Tóth János: a későbbiek folyamán módosítható a rendelet.

Karácsony Ádám: a szerkesztőbizottság működésének alapszabálya nincs meg. 

Tóth János: a bizottságnak kell megalkotnia.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett (Karácsony Ádám) megalkotta  
rendeletét. 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2008 (IV.18.) rendelete 

Tahitótfalu Község Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

6./ Civil szervezetek támogatásáról döntés

Gaál Sándorné: ismerteti a Kulturális Bizottság javaslatát.

Szabó Judit elfogultságát jelenti be. 

Dr. Sajtos Sándor: elfogadásra javasolja a bizottság javaslata alapján a támogatás mértékét.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését. 
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81/2008. (04. 17.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  a  civil  szervezetek  részére  pályázatuk  
alapján támogatást állapít meg:

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány: 400 eFt
Tahitótfalui Lovas Sport Egylet: 180 eFt
Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidő Egyesület: 100 eFt
Vox Insuale Sziget Hangja Közhasznú Egyesület: 160 eFt
Tahitótfalu Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sport Egyesület: 160 eFt
Együtt Gyermekeinkért Egyesület: 100 eFt
Tahitótfalui Őszirózsa Nyugdíjas Klub: 100 eFt

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az  alpolgármestert  a  határozat  
végrehajtására.

Határidő: 2008.05. 30.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester 

7./ Intézményi felújítások előkészítése, döntés Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása

Dr. Sajtos Sándor: a napirendet a Bizottságok tájékoztatójánál tárgyaltuk. 

8./ Önkormányzati rendezvények előkészítése

Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatja a Képviselő-testületet az április 19.-re tervezett Szent György 
Napi Tavaszköszöntő c. kistérségi rendezvényről.

Tóth  János:  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet  a  Vasárnapi  Vásárnap,  illetve  az  
I. Tahitótfalui Bormustra c. rendezvényről, ezt követően ismerteti az Eperfesztivál tervezett  
programjait. 

9./ Egyebek

Gaál  Sándorné:  ismerteti  a  Kulturális  Bizottság  javaslatát,  videokamera,  kivetítő  és  
hangtechnikai  eszközök  vásárlásával  kapcsolatban  (az  árajánlatok  begyűjtésével  Mengyi 
Gábort bízták meg). 

Schottner Jánosné: a Népházba fel lehetne szerelni. 

Dr. Sajtos Sándor: az árajánlatok beszerzése után döntsünk. 

Gaál Sándorné: május 24.-én 16,00 órakor a Népházban a Madárdal együttes által tartandó 
Aprók Táncháza rendezvény költségeire 60 eFt támogatást javasol a bizottság, a kulturális  
keret terhére. 

Dr. Sajtos Sándor: aki a Kulturális Bizottság javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta döntését. 
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82/2008. (04. 17.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  az  „Aprók  Táncháza”  rendezvényre 
60 eFt támogatást biztosít a kulturális költségvetési keret terhére. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az  alpolgármestert  a  határozat  
végrehajtására.

Határidő: 2008.05. 31.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester 

Dr. Sajtos Sándor: május 17.-én Szigeti Triatlon versenyre kerül sor, melynek fő támogatója  
a mikrotérség. Ezen a napon civil duatlon versenyt szervezhetne minden település.

Szabó Judit: április 18.- án Kulturális Seregszemle lesz a Népházban, melynek a gálaműsora 
május  17.-én  valószínűleg  délután  lesz  Visegrádon.  Ezt  figyelembe  kellene  venni  a  
sportverseny szervezésénél. 

Dr. Sajtos Sándor: felkéri a Katasztrófaelhárítási Bizottságot, hogy a vízkorlátozási tervet,  
olvassa át, véleményezze, és terjessze a testület elé jóváhagyásra. Tájékoztatja a Képviselő-
testületet  a  Közép–Duna-Völgyi  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi  
Felügyelőségtől  érkezett  felszólításról,  mely a Tahitótfalu Leányfalu közigazgatási  határán 
található,  Almássy-patak  időszakos  vízfolyáson  létesített  áteresz  elbontására  vonatkozik.  
Mivel a 11-es út lezárása esetén, se mentő se tűzoltóautó nem tud bejutni a településre, a 
megfelelő vízjogi engedélyek beszerzése után, olyan műtárgyat kell kiépítenünk oda, amely  
biztosítja  a  ki  és  bejárást  a  településünkre.  Mikrotérségi  Társulás  megbeszélésén  szóba  
került,  hogy  a  Tűzoltó  Őrs  épüljön  meg  Tahitótfaluban,  akár  úgy  is,  hogy  a  környező  
települések  nagyobb  részt  vállalnak  a  költségekből.  2007.  december  31.-én  lejárt  a 
gyepmesteri szolgálat szerződése, amelyet meg kell újítani. Ismerteti a VSZ Rt. ajánlatát. 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta döntését. 

83/2008. (04. 17.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  a  VSZ  Rt.-vel  gyepmesteri  szolgálatra  
2008.12.31.-ig szerződést köt, az ajánlatban szereplő feltételek szerint. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 2008.04. 30.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester 

Dr.  Sajtos  Sándor:  többször  szóba  került,  hogy  településünk  közterület-felügyelőt  
alkalmazna, ezért előkészítettük a pályázat feltételeit. A próbaidőt hosszúra hagynánk, hogy 
az eredményességét lássuk a véglegesítés előtt. 

Tóth János: ez kb. 2 mFt költséget jelent az Önkormányzatnak. Ha alkalmazunk valakit erre  
a feladatra,  pontosan rögzítenünk kell  a munkaköri leírását,  de előtte  át  kell  gondolnunk 
szükségünk van-e rá. 
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Nagyházú Miklós: a költségek miatt vannak kétségeim (bér, gépjármű, egyenruha).  Talán  
inkább a mezőőr feladatát kellene átképzéssel kibővíteni. 

Dr. Sajtos Sándor: Leányfalun alkalmaznak közterület-felügyelőt,  és a többszörösét hozza, 
mint amennyibe kerül. Gondoljuk át, tudakozódjunk a többi településen, utána döntsünk. 

Vaczó Zoltán: most nincs szükségünk erre a kifizetésre, ennél sokkal fontosabb lenne, akár  
egy pályázatíró, vagy pénzügyi csoportvezető alkalmazása. Várjuk meg a kistérségi és ÁSZ 
vizsgálat jelentését, milyen javaslatokat tesz a hivatal létszámának bővítésére. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  várjuk  meg  a  Pénzügyi  Bizottság  javaslatát,  és  annak  függvényében  
döntsünk. 

Csörgő Mihály: szerintem sincs szükség rá, de mégis furcsa, hogy a Faluházra gondolkodás 
nélkül megszavazott a testület 42 mFt-ot. 

Vaczó Zoltán: a Faluház olyan beruházás, ami reményeink szerint a jövőben, a faluközösség  
építése  szempontjából  fontos  lesz.  Ha biztos  lennék  benne,  hogy  a  közterület-felügyelő  a  
bírságokból kitermeli a költségét, akkor egyetértenék a felvételével. 

Gaál Sándorné: nem lehet előre megtervezni, hogy mennyi bírságot fog behajtani. 

Nagyházú Miklós: a bírságok nagy része nem az Önkormányzathoz folyik be. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  beszámol  Püspök  Rudolffal,  a  KVG  Zrt.  vezérigazgatójával  lezajlott  
megbeszélésről  (vállalkozók  szerződése,  telephely  kialakítása,  munkaerő  felvétel,  üzletkötő 
munkaideje, 120 l-es illetve 80 l-es kukák cseréje).

Dr. Magyar Gábor 21,52 órakor megérkezett. 

Vaczó Zoltán: nem biztos, hogy jól döntöttünk a 120-as és 80 l-es kukák cseréjével. 

Dr. Sajtos Sándor: az arányosság elvét figyelembe véve döntöttünk így. A komphoz vezető  
úttal kapcsolatban van pályázati lehetőség. 

Gaál Sándorné: javaslom, tájékoztassuk róla Bodor Ferencet.

Dr. Sajtos Sándor: Szabados és Társa Kft. közterület karbantartási ajánlatát ismerteti. 

A  Képviselő-testület  10  igen  szavazattal,  és  2  tartózkodás  mellett  (Dr.  Magyar  Gábor,  
Dr. Sajtos Sándor) meghozta döntését. 
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84/2008. (04. 17.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  szerződést  köt  Szabados-Molnár  Ágnes 
egyéni vállalkozóval közterület karbantartásra az ajánlatban szereplő feltételek  
szerint 2008. évre. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester 

Dr. Sajtos Sándor: a kátyúzásra közbeszerzés keretében kerülne sor, a közbeszerzést az Őszy  
és Őszy Kft. bonyolítaná le. Ismerteti az ajánlat tartalmát. 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal meghozta döntését. 

85/2008. (04. 17.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község Képviselő-testülete  a  kátyúzással  kapcsolatos  közbeszerzés 
lebonyolításával az Őszy és Őszy Kft.-t bízza meg. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: 2008.04. 30.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester 

Dr.  Sajtos  Sándor: tájékoztatja  a  Képviselő-testületet  Dunabogdány  polgármesterének  
beadványáról (energiapiac liberalizációja).

Szabó  Judit:  a  településközpont  pályázathoz  a  környezeti  fenntarthatósági  vállalásokról  
nyilatkoznunk kell.

Állásfoglalás:  a  Képviselő-testület  úgy  határozott,  hogy  a  Vállalások  4.  pontját  (Az  
Önkormányzat  vállalja,  hogy  előnyben  részesíti  a  környezeti  szempontból  előnyösebb 
eszközöket, termékeket, alapanyagokat a projekt beszerzéseinél. A közbeszerzési kiírásban ezt 
majd külön fel kell tüntetni.), illetve a Kérdések között szereplő 2.(vállalja-e az Önkormányzat  
a gépkocsi állomány csökkentését a projekt befejezéséig?), 3. (vállalja-e az Önkormányzat a  
béren kívüli (közérzetjavító) rekreációs, egészségügyi juttatások mértékének legalább 10 %-
os növelését: Pl. üdülési csekk), és a 4. pontot (vállalja-e az Önkormányzat a hivatal átlagos  
fizetéseinek a minimálbérhez viszonyítva legalább 20 %-os növelését?) nem tudja vállalni.

Vaczó  Zoltán:  a  két  hatodik  osztály  tanulóinak  színházlátogatásra  támogatást  kér  az 
„1948-49” ünnepi műsor megszervezésért. 

Dr. Magyar Gábor: a tavalyi támogatáshoz hasonlóan, 100 eFt-ot javaslok.

A  Képviselő-testület  10  igen  szavazattal  és  2  tartózkodás  mellett  (Schottner  Jánosné,  
Dr. Sajtos Sándor) meghozta döntését. 
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86/2008. (04. 17.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  100  eFt  támogatást  biztosít  a  
6. osztályosok részére, színházlátogatáshoz jutalmul az „1848-49” ünnepi műsor  
megrendezéséért.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az  alpolgármestert  a  határozat  
végrehajtására.

Határidő: 2008.04. 30.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester 

Schottner  Jánosné:  megérdemelték  volna,  hogy  a  színházjegy  árát  kifizessük,  teljes  
egészében. 

Vaczó Zoltán: a Pest megyei iskolák között az első négyben vannak az 5. 6. korosztályban  
focistáink. Középfokú nyelvvizsgára már jelentkezett iskolánkból hat tanuló, egy pedig majd 
később. A szóbeli már sikerült. Az alapítvány 40 eFt-tal járult hozzá, talán az Önkormányzat  
is segíthetné őket.

Dr. Magyar Gábor: javaslom, hogy csak sikeres nyelvvizsga esetén adjunk támogatást. 

Karácsony Ádám: ezentúl minden évben adni fogunk? 

Dr.  Magyar  Gábor:  kitalálhatnánk  egyfajta  mini  ösztöndíjat,  amiből  pl.  a  nyelvvizsgákat  
tudnánk támogatni. 

Dr. Sajtos Sándor:  a kötelezően ellátandó Önkormányzati  feladatok nagyon sok költséget  
jelentenek. 

Dr. Magyar Gábor: meg lehetne keresni a helyi vállalkozókat, hogy esetleg ezt az ösztöndíjat  
támogassák. 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal meghozta döntését. 

87/2008. (04. 17.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  az  általános  iskola  tanulói  részére 
5000,-Ft/fő támogatást biztosít, sikeres nyelvvizsga esetén.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az  alpolgármestert  a  határozat  
végrehajtására.

Határidő: 2008.06. 15.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester 

Vaczó Zoltán: a térképekkel kapcsolatban bejöttek az árajánlatok, kérnék egy felhatalmazást,  
hogy a legkedvezőbb ajánlatot elfogadhassam, ha nem kerül pénzébe az Önkormányzatnak. 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal meghozta döntését. 



14

88/2008. (04. 17.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  a  községről  készítendő  térkép  
megrendelésével  megbízza  Vaczó  Zoltán  képviselőt,  az  Oktatási  Bizottság 
elnökét. Megrendelést a legkedvezőbb ajánlattevő kap, abban az esetben, ha az  
Önkormányzatnak  nem  keletkezik  költsége  a  szponzorok  és  reklámozók  
közreműködésével.

Határidő: folyamatos
Felelős: Vaczó Zoltán Oktatási Bizottság elnöke

Dr. Magyar Gábor: a szombati rendezvényre várunk mindenkit. Létre kellene hoznunk, egy 
lovas környezetvédelmi és köztisztasági járőr szolgálatot. Nem hatósági jogkörrel ugyan, de  
hatékonyan tudna fellépni a határban a szemetelés ellen. Elvi hozzájárulást szeretnék kérni a 
megszervezéséhez.  Az  iskola  olyan korú tanulói  számára,  akik  ebben majd  részt  vesznek,  
felajánlanék korlátozott számban ingyenes lovasoktatást. 

Dr. Sajtos Sándor: erre pályázati úton valószínűleg lehet is támogatást találni. 

Tóth  János:  a  4/2008  (II.15.)  sz.  rendelet  az  időközben  módosított  ÁFA  törvénynek  
megfelelően, változott. Javaslom a rendeletmódosítás elfogadását. 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal megalkotta rendeletét

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2008 (IV.18.) rendelete a saját konyhán biztosított 

élelmezés nyersanyagnormájának és térítési díjának megállapításáról szóló
4/2008 (II:15.) rendelet módosításáról 

Tóth  János:  a szennyvíztelepnek  önálló  elnevezést  kell  kapnia,  a  népesség-nyilvántartási  
rendszerben.

Gaál Sándorné: legyen Pisztrángos telep.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal megalkotta rendeletét. 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2008 (IV.18.) rendelete közterület elnevezéséről

(Pisztrángos-telep) 

Tóth János: a Sportegyesület üzemeltetési költségei kit terhelnek? Az egyesület elnöke szerint  
ez az Önkormányzat feladata. A sportpálya hengereléséről kapott számlát ki egyenlítse ki?

Dr. Sajtos Sándor: én ezt a számlát kifizetem, de szeretném javasolni, hogy a Sportegyesület  
elnöksége üljön össze és tárgyalja meg, honnan tudnak a működésükhöz megfelelő forrást  
találni. Szerezzenek hivatalos támogatókat.

Vaczó Zoltán: az SZMSZ-t nem tudjuk mindig betartani (rendeletek írásbeli előterjesztése).
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Verebes Sándor: a Dózsa György utcán a csatorna fedlapok nincsenek kiemelve

Dr. Sajtos Sándor: nincs még átvéve, és nem került kifizetésre a munkadíj. 

Verebes Sándor: a Dózsa György és Béke utcán a járda járhatatlan. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  az  Építési  Bizottság  vizsgálja  meg  a  lehetőségeket.  Ezt  követően 
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az ülést 23,00 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor Tóth János
   alpolgármester    jegyző
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