
Tahitótfalu Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Szám: 12/2008.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

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

Helye: Községháza

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Hiányzók: Wágner Péter Antal, Dr. Magyar Gábor, Verebes Sándor, Budai Mihály, 
Vaczó Zoltán, Karácsony Ádám

Dr.  Sajtos  Sándor:  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja  a  Képviselő-testület 
határozatképességét (14 főből 8 fő jelen). Javasolja a napirendi pontok elfogadását, 
felkéri Gaál Sándorné és Nagyházú Miklós képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

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

NAPIREND: 

1./ Tahitótfalu Község Önkormányzata 2007. évi zárszámadásának 
elfogadása

Ea.: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester
 Gaál Sándorné Pénzügyi Bizottság elnöke

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./ FEUVE szabályzat elfogadása
Ea.: Tóth János jegyző

5./ Egyebek

1./Tahitótfalu Község Önkormányzata 2007. évi zárszámadásának 
elfogadása

Dr.  Sajtos  Sándor:  felkéri  Gaál  Sándornét  az  Önkormányzat  zárszámadási 
rendeletének előterjesztésére. Megbízza a Pénzügyi Bizottságot, következő ülésén 
tűzze  napirendre  az  ÁSZ  és  a  Kistérségi  pénzügyi  vizsgálat  jelentését,  és  a 
tanulságokat terjessze a testület elé. 
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Gaál  Sándorné:  április  24.-i  ülésünkön  többek  között  a  2007.  évi  költségvetés 
zárszámadását  tárgyaltuk.  Áttekintettük  a  könyvvizsgálói  jelentést,  és 
megállapítottuk,  hogy  a  2007.  évre  a  takarékosság  volt  a  jellemző.  A  bizottság 
javasolja a hitelkeret felhasználásának megkezdését (pl. községháza). Nem javasolja 
behajtó  cég  alkalmazását  az  adókintlévőségek  tekintetében,  inkább  az  adóügyi 
előadók  behajtási  jutalékát  szorgalmazza.  A  Pénzügyi  Bizottság  határozata  az 
Alpolgármester Úr beszámolója, és a könyvvizsgálati  jelentés alapján a 2007. évi 
költségvetés zárszámadását elfogadásra javaslom. 

Dr. Sajtos Sándor: javaslom, a zárszámadás elfogadását.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal megalkotta rendeletét. 

Tahitótfalu Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2008 (IV.30.) rendelete
az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

(zárszámadás)

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

Dr.  Sajtos  Sándor:  ismerteti  a  Kulturális  Seregszemle,  a  Szent  György  napi 
rendezvény  (Szentendre),  Vasárnapi  Vásárnap,  és  a  Bormustra  történéseit. 
Megköszöni  a  segítők  közreműködését.  Beszámol  a  bizottságok  üléseinek 
időpontjáról,  és  tájékoztatja  a  Képviselő-testület  tagjait,  a  lejárt  idejű  határozatok 
végrehajtásáról. 

Vaczó Zoltán 18,20 órakor megérkezett. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  beszámol  az  illegális  hulladéklerakó  helyek  pályázatának 
hiánypótlásáról  (a  pályázatot  befogadták),  a  Leányfalui  sorompó  ügyében  történt 
intézkedésekről (halasztási kérelem a szakhatóságtól, illetve tárgyalások Leányfalu 
önkormányzatával), Schell László vállalkozó, körforgalom létesítés engedélyezéséről 
(a szakhatóság nem járul  hozzá),  és az Irigy Hónaljmirigy forgatási  engedélyéről. 
Tájékoztatja  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  a  Bárczi  Gusztáv  Általános  Iskola 
jogutód  nélküli  bezárását  és  megszüntetését  tervezik.  Dietz  Ferenc 
kezdeményezésére  a  környező  települések  polgármesterei  e  kérdésben 
egyeztetnek.

Gaál Sándorné:  Drótos Imréné szolgalmi jog kérelmével kapcsolatban megjegyzi, 
hogy ezentúl az ehhez hasonló kéréseket a megfelelő tájékozódás után terjesszék a 
testület elé.

Dr. Sajtos Sándor: alkalmaznunk kellene egy jogászt készenléti díjjal, aki az ilyen 
esetekben segítségünkre lehet.
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3/ Bizottságok tájékoztatója

Mezőgazdasági Bizottság

Nagyházú  Miklós:  a  bizottság  nem  volt  határozatképes.  Ennek  ellenére 
beszélgettünk a Tiszta udvar rendes ház programról, melynek tervezetét mindenki 
tanulmányozhatja.  A  TSZ-szel  szembeni  terület  rendbetételével  kapcsolatban 
elkészült a terv, amellyel az Építési Bizottság is egyetért, ezt társadalmi munkában 
tervezzük  megoldani.  A  szemétszüret  időpontját  május  végére  szeretnénk 
meghirdetni az Eperfesztivál megrendezése előtt. Köszönjük az iskola segítségét a 
szombati  szemétgyűjtési  akcióban.  A  településen  található  közkutak  átalánydíja 
évente  1  mFt  körüli  összeg,  ezért  néhány  kút  esetleges  megszüntetésén  is 
gondolkodhatnánk.  A  külterületi  határok  kijelölési  módszerei  több  esetben 
balesetveszélyesek, a következő ülésre a javaslatunkat kidolgozzuk. 

Dr.  Sajtos Sándor:  az iskolások által  összegyűjtött  szemetet  a  KVG Zrt.  ingyen 
szállította  el.  A  szerződésben  megfogalmazottaktól  eltérően  el  nem  szállított 
szemetet lefotóztuk, és felhívtuk rá a szolgáltató figyelmét. A mai napig bezárólag 14 
tonna gumit  szállítottak el  a településről,  a  veszélyes  hulladékszállítás keretében. 
Ezért  a  vállalkozók  fokozott  ellenőrzésére  lesz  szükség,  hogy  a 
hulladékgazdálkodási rendeletet betartassuk. A 80 l-es és 120-as kukák cseréjére 
május 15.-e a határidő. 

Nagyházú Miklós:  a veszélyes hulladékgyűjtést  zárt  helyen kellene lebonyolítani, 
még akkor is, ha többet kell fizetnünk érte. 

Schottner  Jánosné:  egyetértek,  kiegészítve  azzal,  hogy  csak  a  Tahitótfalui 
lakosoktól  vegyék  át  a  hulladékot.  Az  új  szolgáltató,  a  szelektív  szigetekről  egy 
autóval gyűjti a szemetet. 

Dr. Sajtos Sándor: az OTTO zsákokat június 30.-ig elszállítja a szolgáltató. A hivatal 
csak a bejelentések alapján tud eljárni.  A KVG Zrt.  területi  képviselője Lindmayer 
Eszter.

Építési Bizottság

Csörgő  Mihály:  a  bizottság  nem  volt  határozatképes,  ezért  csak  megbeszélést 
tartottunk.  Tárgyaltunk  a  Helyi  Építési  Szabályzat  módosításairól  (beépíthetőség 
felülvizsgálata,  övezeti  besorolás,  teleknagyság,  illetve  a  tetőfedés  anyagának 
módosítása egyes területeken). Szükségesnek látjuk egy tervtanács létrehozását. A 
Bem  utcai  vízelvezetéssel  kapcsolatban  a  Cser-Ker  Top  Kft.  ajánlatát  javasoljuk 
elfogadásra.  A  Sportcsarnok  szigetelésére  új  ajánlatok  bekérését  javasoljuk.  Az 
óvodatető felújításának pályázatát minél előbb ki kell  írni,  hogy a bezárás után el 
lehessen  kezdeni  a  munkát.  Az  orvosi  rendelő  udvarának  rendbehozatalára 
(viacolor) eddig egy ajánlat érkezett. A Váci révi út mellett lévő kút felújítását tervezik, 
ehhez  kérik  a  testület  hozzájárulását.  Esetleg  a  mezőőr  megvizsgálhatná  a 
használaton kívüli  kutak állapotát.  Ezt  követően ismerteti  Hári  Katalin kérelmének 
tartalmát (telek megközelítése fakivágással).

Szabó Judit: hasznosítanunk kellene a kivágott fákat. 
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Csörgő  Mihály:  az  általunk  meghatározott  helyen  pótolja  ezeket  a  fákat  a 
szabályoknak megfelelően. 

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

A Képviselő-testület 5 igen és 4 tartózkodás mellett (Törökné Kelemen Ildikó, Gaál 
Sándorné, Szabó Judit, Kubanek István) meghozta döntését.

89/2008. (04. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete három fa kivágásával engedélyezi 
a Pataksor 898/22 hrsz.-ú ingatlan közterületről történő megközelítését. A 
kivágott fákat az Önkormányzat hasznosítja, melyek helyett a kérelmező 
ingatlantulajdonos  köteles  az  Önkormányzat  által  kijelölt  helyen  a 
pótlásról gondoskodni. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az  alpolgármestert  a  határozat 
kiadására.

Határidő: 2008.05.15.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester 

Dr. Sajtos Sándor: a Bem utca vízelvezetése is döntést igényel. 

Dr. Sajtos Sándor: a Cser-Ker Top Kft. ajánlatát javaslom elfogadni. 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta döntését. 

90/2008. (04. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  a  Bem  utcai  vízelvezetés 
kivitelezésével a Cser-Ker Top Kft.-t bízza meg.

A Képviselő-testület  felhatalmazza az alpolgármestert,  hogy az érintett 
ingatlantulajdonossal (Budai Lajos) szolgalmi jogról szerződést kössön. 

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: 2008.05.31.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Csörgő Mihály: mart aszfalttal meg lehetne erősíteni a Bem utcát. 

Schottner Jánosné: a Dankó utcát is.

Nagyházú Miklós: a Duna-parti utca javítása is megoldódna.

Dr. Sajtos Sándor: a Helyi Építési Szabályzatot május 22.-ig vizsgáljuk meg, és a 
következő ülésen döntsünk. 
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Tóth János: az óvodatető pályázatáról nem döntöttünk. 

Dr. Sajtos Sándor: a pályázat kiírásához szakmai segítségre van szükség. Olyan 
műszaki  ellenőrt  kell  alkalmaznunk,  aki  megfelelő  módon  tudná  ezt  a  munkát 
megvalósítani. 

Tóth  János:  kellő  szakmai  segítséggel  és  előkészítés  után  pályázatot  ír  ki  a 
Képviselő-testület az óvoda tető felújítására.. 

Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta döntését. 

91/2008. (04. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  az  óvodatető  kivitelezésére 
pályázatot  hirdet.  A  pályázat  összeállításához  szakmai  és  műszaki 
ellenőri segítség mellett kerül sor. 

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: 2008.05.22.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Boronkai Gábor és Bányai Anita kérelme

Tóth  János:  ismerteti  a  kérelem  tartalmát.  (3601  hrsz.  –ú  ingatlan  belterületbe 
vonása)

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett (Schottner Jánosné) 
meghozta döntését. 

92/2008. (04. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  a  3601  hrsz.-ú  ingatlan 
belterületbe vonásával egyetért és felkéri a rendezési terv készítőjét az 
ADU  Építész  Iroda  Kft.-t  a  döntés  végrehajtására  a  rendezési  terv 
módosítása során. 

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a határozat megküldésére.

Határidő: 2008.05.15.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Ezt követően a Képviselő-testület 19,50-20,00 óráig szünetet tartott. 

Pénzügyi Bizottság

Gaál  Sándorné:  a  bizottsági  ülésen  a  bérleti  szerződéseket  vizsgáltuk  felül,  és 
komoly  hiányosságokat  tapasztaltunk.  A  szerződések  utógondozása  nem  valósul 
meg  (díjfizetések  figyelése,  hátralékosok  felszólítása,  a  szerződésekben  foglalt 
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szankciók  alkalmazása).  Az  óriásplakátok  bérlőinek  nincs  érvényes  szerződésük. 
Ezeket  a  hiányosságokat  pótolni  kell  (meghosszabbított  szerződések  kiküldése, 
hátralékosok  felszólítása,  késedelmi  kamatok  kiszámolása,  vállalkozók  esetében 
esetleges inkasszó alkalmazása). Bodor és Fiai Kft. szerződésével kapcsolatban, a 
bizottság  javaslata  az,  hogy  módosítsuk  a  díjemelésről  szóló  határozatot,  és 
egyeztessünk  a  bérlővel.  Javasoljuk  Barakovics  Zsolt  szerződését  lezárni,  Papp 
Dénes telekbérletét az adócsoport bevonásával, esetleg az ingatlan értékesítésével 
rendezni.

Szabó  Judit:  ha  tárgyalásra  kerül  sor  a  Bodor  Kft.-vel,  jelöljünk  ki  felelőst  és 
határidőt. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  a  szerződés  egyoldalúan  nem módosítható.  Milyen  mértékű 
korrekciót javasol a bizottság?

Gaál  Sándorné:  több  szempontból  kell  vizsgálni  a  szerződést  (Önkormányzat 
támogatása, kedvezmény a település lakosainak stb.), de az Önkormányzat érdekeit 
képviselve kell tárgyalnunk. 

Törökné  Kelemen Ildikó:  a  Patika  bérleti  díja,  ¼ a  Hősök  terén  található  többi 
bérlemény díjának (pl. Videotéka).

Gaál Sándorné:  nem tudom annak idején a bérleti  díjakat, mi alapján állapították 
meg.  A Patika bérleti  szerződésében benne van a lehetőség a korrekcióra,  de a 
komp szerződésében ez nem szerepel. 

Tóth János: a korábbi szerződéseket a Képviselő-testület az infláció miatt állapította 
meg svájci frankban, ezért nem tartalmaznak a bérleti díjra vonatkozó szabályokat. A 
bérleti  díjra  vonatkozó  részt  a  Képviselő-testület  hatályon  kívül  helyezheti,  és 
egyúttal felhatalmazhatja a megfelelő személyeket a tárgyalásra, a bérleti szerződés 
egyéb pontjait illetően. 

Dr. Sajtos Sándor: javaslom, minden szerződést vizsgáljunk meg. 

Tóth  János:  a  bérleti  szerződésekkel  kapcsolatos  testületi  határozatokat  minden 
esetben megküldtük. A reklámtáblák szerződését a Képviselő-testület függesztette 
fel.  Papp  Dénes  esetében  valóban  rendezni  kell  a  telekbérleti  szerződést.  A 
felszólítások a hátralékokról folyamatosan kiküldésre kerülnek. A bérleti díjak 80-90 
%-a beszedésre kerül, ennek töredéke a 2 mFt kintlévőség. 

Gaál  Sándorné:  méltánytalan  azokkal  szemben,  akik  tisztességesen  fizetik  a 
szerződésben megállapított bérleti díjat. 

Dr. Sajtos Sándor: javaslom, hogy a korábbi határozatot a Bodor és Fiai Kft. bérleti 
szerződésével  kapcsolatban  vonjuk  vissza,  az  adott  bizottság  kezdje  meg  a 
tárgyalásokat, és a május 22.-i ülésen számoljon be. 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta döntését. 
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93/2008. (04. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete a Bodor Kft.-vel kötött szerződés 
módosítására vonatkozó korábbi határozatát (64/2007.) visszavonja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a szerződés közös 
felülvizsgálatára a Bodor Kft.-vel.

Határidő: 2008.05.31.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Gaál Sándorné: egyebek témakörben tárgyalta a bizottság a Faluház bérleti díjának 
megállapítását  azok  számára,  amely  rendezvényeket  nem  kívánja  támogatni.  A 
bizottság  javaslata,  hogy  a  Népház  tarifáit  alkalmazzuk.  Mengyi  Gábor  tegyen 
javaslatot,  hogy  melyik  rendezvényt  kívánja  megterhelni  a  bérleti  díjjal,  amit  az 
alpolgármester hagy jóvá. 

Szabó Judit: Mengyi Gábor arra tegyen javaslatot, hogy ki ne fizessen bérleti díjat. 

Schottner  Jánosné:  a  Kulturális  Bizottság  határozza  meg,  hogy  milyen  funkciót 
szán a Faluháznak, illetve a Népháznak. 

Vaczó  Zoltán:  nem  tennék  különbséget  az  Önkormányzat  által  támogatott  civil 
szervezetek rendezvényei, és a többi rendezvény között. Egységesen 500,- Ft/óra 
díjat kérnék bérleti díjként. 

Gaál  Sándorné:  a  belépődíjas  rendezvényeket  ne  soroljuk  ugyanabba  a 
kategóriába,  mint  pl.  a  Nyugdíjas  Klub  összejövetelét.  Nem  támogatom,  hogy 
mindenki fizessen a használatért. 

Csörgő Mihály:  akár egy civil  szervezet rendezvénye,  akár előadás, ne fizessen. 
Azért furcsa, az egységes ár, mert több millió Ft önrészt megszavazott a testület, és 
most aprópénzért árulná azoknak, akik igen sokat tettek a településért. 

Tóth János:  fogadja el  a testület a Pénzügyi  Bizottság álláspontját  a bérleti  díjra 
vonatkozólag, és kérjük fel a Kulturális Bizottságot, hogy dolgozza ki a javaslatát és 
terjessze a Képviselő-testület elé. 

Csörgő Mihály: a térítés mértékét most ne állapítsuk meg. 

Schottner Jánosné: szeptember 1.-ét jelöljük meg határidőnek. 

Gaál  Sándorné:  a  jelenlegi  tarifák  eddig  is  működtek,  nem  kellene  elhúzni 
szeptemberig.  Bízzuk  meg  a  Kulturális  Bizottságot,  hogy  dolgozza  ki  a  Faluház 
funkcióját, de tudjunk milyen tarifához nyúlni, ha ilyen helyzet előadódik. 

A Képviselő-testület nem támogatta a javaslatot. 

Dr. Sajtos Sándor: a Kulturális Bizottságot kérjük fel, a funkció megállapítására. 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta döntését. 



8

94/2008. (04. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  felkéri  a  Kulturális  Bizottságot, 
dolgozza ki a leendő faluház funkcióit, feladatait és ezt követően tegyen 
javaslatot a más célú hasznosítás díjaira.

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: 2008.05.31.
Felelős: Dr. Magyar Gábor Kulturális Bizottság elnöke

Gaál Sándorné: az olaszországi úttal kapcsolatos kiadásokat ismerteti (653 eFt), és 
tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  finanszírozással  kapcsolatban  testületi  határozat 
nem született. 

Tóth János: a képviselők többsége jelentkezett az utazásra. Ezt követően felmerült, 
hogy  a  képviselői  tiszteletdíj  összegéből  finanszíroznánk  a  költségeket.  A  végén 
négyen utaztak a 12-15 fő helyett. 
Gaál Sándorné: a meghívottakat ezek szerint nem tájékoztatta senki arról, hogy ki 
fizeti a költségeket?

Tóth János: önkormányzati delegációt képviselt mindenki. 

Vaczó Zoltán: a képviselők lemondanak a tiszteletdíjukról, a fennmaradó összeget, 
pedig a költségvetési tartalékból finanszírozzuk. 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta döntését. 

95/2008. (04. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  az  olaszországi  Laino-Borgo 
partner-településen  járt  hivatalos  delegáció  (10  fő)  költségeit  (utazás-, 
szállásbiztosítás,  ajándéktárgyak)  a  költségvetése  terhére  biztosítja 
(képviselők saját tiszteletdíjukból, mások költségeit a tartalék terhére).  

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János

Oktatási Bizottság

Vaczó Zoltán:  ismerteti a bizottság által összeállított  igénylistát a Dunakanyar TV 
részére,  azokról  a  programokról,  amelyekről  az  Önkormányzat  felvételt  szeretne 
készíttetni (Tűzgyújtás, évzáró, ballagás, Eperfesztivál, augusztus 20., október 23., 
idősek napja, Adventi hét, egy-egy óvodai és iskolai rendezvény, Önkormányzat által 
támogatott  civil  szervezetek  egy-egy  programja,  közmeghallgatás,  falugyűlés, 
testületi ülésekről beszámoló, évente 2 sporteseményről bemutató, évente 4 riport).

Tóth  János:  ne  rekesszük  ki  az  Önkormányzat  által  nem  támogatott  civil 
szervezeteket. 
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Törökné Kelemen Ildikó:  nem biztos,  hogy szükséges a  Képviselő-testületi  ülés 
teljes egészéről felvételt készíteni. 

Vaczó Zoltán: ismerteti a bizottság javaslatát a tájékoztatás formáival kapcsolatban. 
A hivatal dolgozói részére szükséges lenne ECDL tanfolyam elvégzése. 

4./ FEUVE szabályzat elfogadása

Tóth János: ismerteti szabályzat pontjait, és javasolja elfogadásra. 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal megalkotta rendeletét. 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2008 (IV.30.) rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
9/2008 (IV. 18.) rendelet módosításáról

5./ Egyebek

Gaál Sándorné:  a bizottság javaslata, hogy a Népház épületét 2008. július 1.-től 
kereskedelmi célra ne adjuk bérbe. 

A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal  (Csörgő Mihály),  és 1 tartózkodás 
mellett (Szabó Judit) meghozta döntését. 

96/2008. (04. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  a  Népházat  2008.07.01.-től 
kereskedelmi tevékenység folytatására nem adja bérbe.

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a határozat kiadására.

Határidő: 2008.05.15.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Dr. Bellavics Erzsébet kérelme.

Dr.  Sajtos  Sándor:  ismerteti  a  kérelem  tartalmát  (számítógépes 
nyilvántartóprogram, nyomtató és a rezsi költségeinek támogatása). 

Vaczó  Zoltán:  szerződés  szerint  a  koncepció  elfogadása  előtt  kell  beadniuk  a 
támogatási kérelmeket. 

Csörgő Mihály: az elmúlt évben mennyi támogatást adtunk?

Szabó Judit: az iparűzési adót is tudni szeretnénk. 

Gaál Sándorné:  egész évre minden szervezet által  benyújtott  egyéb támogatásra 
920 eFt-os keret van. A háziorvosok támogatására (fűtés), 200 eFt. 
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Dr. Sajtos Sándor: vizsgáljuk felül valamennyi egészségügyi intézmény eddig kapott 
támogatását, és ennek megfelelően döntsünk erről a kérésről. 

Szabó Judit javaslata

Dr. Sajtos Sándor:  ismerteti a beadvány tartalmát (Wágner Péter Antal képviselő 
felkérése arra, hogy a Képviselő-testület bizottságaiban elfoglalt helyeiről  mondjon 
le).

Csörgő  Mihály:  mivel  bizottsági  tag,  és  nincs  jelen  az  üléseken,  gyakran 
határozatképtelen a bizottság. 

Gaál Sándorné:  én a képviselői  munkát  is hozzátenném a javaslathoz, hiszen a 
testület munkájában sem vesz részt. Nyilatkozzon, miért nem teljesíti  a képviselői 
feladatait. 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta állásfoglalását. 

Állásfoglalás: Tahitótfalu  Önkormányzat  Képviselő-testülete  ezennel  felkéri 
Wágner Péter Antal képviselőtársát, hogy a Képviselő-testület bizottságaiban 
betöltött  tagságairól  nyilatkozzon,  mivel  hosszabb ideje tartó távolmaradása 
hátráltatja  a  bizottságok  munkáját.  Egyben  kérik,  nyilatkozzon  arról,  hogy 
képviselői munkáját mikor kívánja folytatni. 

Tóth  János:  a  Kulturális  Seregszemle  támogatását  20  eFt-ban határozta  meg  a 
testület, ezt 15 eFt-ra módosították településenként. 

Szociális ellátásokról szóló rendelet 

Tóth János: javasolja az előzőleg elfogadott 8/2008. (III. 21.) rendelet hatályon kívül 
helyezését, ismerteti az új rendelet tartalmát, és javasolja elfogadását. 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal megalkotta rendeletét. 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselőtestületének
14/2008 (IV.30.) rendelete
a szociális ellátásokról

Ister-Granum  Korlátolt  Felelősségű  Európai  Területi  Együttműködési 
Csoportosulás

Vaczó Zoltán: ismerteti a csoportosulás tevékenységét és működését, javasolja a 
csatlakozást és a tagdíj elfogadását (104 eFt).

A  Képviselő-testület  8  igen,  1  nem  szavazattal  (Dr.  Sajtos  Sándor)  meghozta 
döntését. 
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97/2008. (04. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  csatlakozik  az  Ister-Granum 
Korlátolt  Felelősségű  Európai  Területi  Együttműködési 
Csoportosuláshoz, jóváhagyja annak Alapszabályát és Egyezményét.
Egyben  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  Csoportosulást 
létrehozó Egyezményt aláírja, valamint a Csoportosulással kapcsolatos 
személyi döntések tekintetében teljes jogkörrel eljárjon.

Felelős:      Budai Mihály  polgármester 
Határidő:    2008 . 05. 06.

Vaczó  Zoltán:  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  az  iskola  tanulói  sikeres  alapfokú 
nyelvvizsgát  tettek,  valamint  ismerteti  a  szigeti  térkép  elkészítésére  beérkezett 
árajánlatok tartalmát.  A mikrotérség nem jogi  személy,  ezért  nem tud szerződést 
kötni,  ezért  minden  településnek  külön  kell  szerződést  kötni.  100-100  eFt 
támogatásra lenne szükség az Önkormányzatoktól. 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta döntését. 

98/2008. (04. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete a szigeti településekről készítendő 
térkép költségeihez 100 eFt támogatást biztosít.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az  alpolgármestert  a  határozat 
végrehajtására.

Határidő: 2008.07.31.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Gaál  Sándorné:  nagyon  elhanyagoltak  a  közterületek.  A  futómuskátlik 
kihelyezhetők, megfelelő gondozás mellett szép díszítése lehet a falunak. 

Nagyházú Miklós: a „Tiszta udvar, rendes ház” programról kellene döntenünk, hogy 
a most megjelenő újságba bekerülhessen a felhívás. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  a  pályázati  felhívást  holnap  elkészíthetjük,  és  bekerülhet  az 
újságba.

Schottner  Jánosné:  lehetne az  utcákra  is  ilyen  pályázat  (pl.:  Gyöngyvirág  utca-
Móricz Zs. utca vége). Folyamatosan kellene virágosítani.

Gaál  Sándorné:  támogatom ezt  az ötletet,  de  elgondolkodtató,  hogy a környező 
településeken nem a civilek virágosítanak a szabadidejükben, mint itt. Ráadásul a 
kiültetett árvácskákat kilopták a tartókból.

Csörgő Mihály: a közmunkások munkájára jobban oda kellene figyelni. 
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Ezt követően a Képviselő-testület zárt ülésen folytatta a munkáját, majd Dr. Sajtos 
Sándor megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az ülést 22,26 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor Tóth János
   alpolgármester    jegyző
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