
Tahitótfalu Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Szám: 13/2008.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

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

Helye: Községháza Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4. 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Hiányzók: Wágner  Péter  Antal,  Verebes  Sándor,  Budai  Mihály,  Szabó  Judit, 
Schottner Jánosné

Dr.  Sajtos  Sándor:  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja  a  Képviselő-testület 
határozatképességét (14 főből 9 fő jelen). Javasolja a napirendi pontok elfogadását, 
felkéri Kubanek István és Vaczó Zoltán képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

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

NAPIREND: 

1./ Helyi Építési Szabályzat módosításának előkészítése
Ea.: Csörgő Mihály Építési Bizottság elnöke

 Gubán Sándor főépítész
 Gajdos István A.D.U. Építész Iroda

2./ Tájékoztató a Rendőrség munkájáról
Ea.: Börcsök László r. alez. Kapitányságvezető

 Dr. Orbán Balázs őrnagy őrsparancsnok

3./ Beszámoló a gyámügyi és gyermekjóléti szolgálat feladatainak 
ellátásáról
Ea.: Bognár Judit Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vez. 

 Tóth János jegyző

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

5./ Bizottságok tájékoztatója
Ea.: Bizottsági elnökök

6./ Tulajdoni ügyek
Ea.: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester
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7./ Beruházások (Óvodatető, Községháza, Bajcsy-Zsilinszky u.) 
előkészítése
Ea.: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

 Csörgő Mihály Építési Bizottság elnöke

8./ Egészségügyi szolgáltatók támogatásának felülvizsgálata
Ea: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

9./ Hulladéktároló edényzet cseréje
Ea.: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

10./ Egyebek

1./ Helyi Építési Szabályzat módosításának előkészítése

Gubán Sándor: ismerteti a javasolt módosításokat, és felkéri a Képviselő-testületet a 
véleményezésre.  Felhívja  a  Képviselő-testület  figyelmét  arra,  hogy  a  törvényi 
változtatások miatt is szükséges a H. É. SZ. módosítása. 

Schottner Jánosné és Verebes Sándor 17, 55 órakor megérkezett.

Szabó Judit 18, 15 órakor megérkezett. 

Csörgő Mihály: tájékoztatja a képviselőket, hogy a függeléket is pontosítani kell. 

Dr. Sajtos Sándor: javasolja, hogy a kérdéses paragrafusokat az Építési Bizottság 
tárgyalja újra. 

2./ Tájékoztató a Rendőrség munkájáról

Dr.  Sajtos  Sándor:  felkéri  Dr.  Orbán  Balázs  rendőr  őrnagyot  a  beszámoló 
ismertetésére. 

Dr. Orbán Balázs: ismerteti a beszámoló tartalmát. 

Karácsony Ádám:  mely időszakban történik  több betörés,  illetve bűntény? Lehet 
csatlakozni a rendőrség akcióihoz? 

Dr.  Orbán  Balázs:  a  bűnügyi  akciók  esetében  igényeljük  is  a  segítséget,  de  a 
közlekedési akciókba nem tudunk civil segítséget igénybe venni. 

Karácsony Ádám: a 11-es út mentén milyen gyakorisággal használják a traffipaxot?

Dr. Orbán Balázs: sokszor használjuk, ha jó. 

Nagyházú Miklós: mit jelent az információvásárlás?

Dr.  Orbán Balázs:  a  körzeti  megbízott  végezhet  ilyet,  abban az  esetben,  ha  az 
állampolgár információval segíti a munkánkat. 
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Verebes  Sándor:  ha  értékelhető  ujjlenyomatot  találnak  a  bűncselekmény 
helyszínén, hogy zárhatják le az ügyet azzal, hogy a tettes ismeretlen? 

Dr. Orbán Balázs: a bizonyítás szabályai nagyon szigorúak, ha nem szerepelt az 
adatbázisunkban az ujjlenyomat, akkor nem használhatjuk fel. 

Tóth  János:  tájékoztatja  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  a  szabálysértésekre 
vonatkozó  szabályok  változtak,  ezentúl  nincs  lehetőség  a  bírságot  közmunkával 
kiváltani. 

Ezt követően a Képviselő-testület 19,35-19,45 óráig szünetet tartott. 

3./ Beszámoló a gyámügyi és gyermekjóléti szolgálat feladatainak 
ellátásáról

Tóth János: ismerteti a beszámoló tartalmát. 

Vaczó Zoltán: mennyi a normatíva a gyermekjóléti szolgálat esetében? 

Tóth  János:  a  normatívával  kapcsolatban  a  pénzügyeseink  tudnak  tájékoztatást 
adni. 

Dr. Sajtos Sándor: javasolja a beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal meghozta döntését. 

100/2008. (05.22.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
gyermekvédelmi feladatok (gyámügyi, gyermekjóléti) ellátásról szóló 
beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János jegyző

4./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Dr.  Sajtos  Sándor:  ismerteti  a  két  ülés  között  történt  fontosabb  eseményeket 
(Kulturális Seregszemle, Triatlon, Kistérségi társulás ülése - e-közgazgatás, Bárczi 
Gusztáv iskola bezárása, tűzoltóság létrehozása)

Tóth  János:  a  Bárczi  Gusztáv  Általános  Iskolával  kapcsolatban  kell  egy  elvi 
állásfoglalás,  hogy  a  Képviselő-testület  támogatja  a  további  működését,  és  a 
kistérség által kidolgozott információk birtokában a végső döntést meghozza. 

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

Állásfoglalás:  A Képviselő-testület a Bárczy Gusztáv Általános Iskola további 
működését támogatja, és a közös üzemeltetéssel egyetért. 
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Dr. Sajtos Sándor:  felül kell vizsgálnunk a tűzbiztonsági helyzetünket, és ezt bele 
kell  építenünk  a  helyi  katasztrófavédelmi  tervünkbe.  Leányfalu  és  a  sziget 
települései, támogatnák a tűzoltóőrs létrehozását (anyagilag is). A Megyeri híd miatt 
megnövekedett  forgalom  visszaszorítására  konstruktív  megoldást  keresünk  az 
érintett településekkel, illetve a civil szervezetekkel. A Magyar Államkincstár kiutalt 
számunkra 6.064.317,-Ft-ot (2.216.624,-Ft pótlólagos állami támogatást, 3.847.697,-
Ft az évi  jövedelem különbség mérséklés elszámolás egyenlegének felosztása az 
önkormányzatok  között).  A  Fővárosi  Vízművek  kezdeményezésére, 
környezetvédelmi konferenciára került sor, a környező települések részvételével. A 
Közigazgatási Hivatal felszólította a Képviselő-testületet, hogy a közterület-használati 
rendelet felülvizsgálatát törvényességi szempontból végezze el.

Tóth János: a Közigazgatási Hivatal lakossági panasz alapján a szemétszállítással 
kapcsolatos rendeleteket, a február 14.-e óta elkészült jegyzőkönyveket,  illetve az 
előző  évek  beruházásait  vizsgáló  bizottság  jegyzőkönyveit  is  bekérte.  Az  ÁSZ 
vizsgálat  eredményével  kapcsolatban,  javaslatot  készítünk  a  hivatali  létszám 
bővítésére. A Pénzügyi Bizottság vizsgálata után jogorvoslattal fogunk élni. 

Vaczó Zoltán: a Kihívás Napjával kapcsolatban érdeklődik.

Dr. Sajtos Sándor: Mengyi Gábor szervezte. 

Szabó Judit:  a  honlapon megjelent,  hogy részletek  a  plakátokon.  Plakátok  nem 
készültek, és a programok sem lettek megszervezve. 

Vaczó Zoltán: az utóbbi időben rendszeresen beneveztünk. Ez egy jó rendezvény 
lehetett volna. El kellene döntenünk, hogy a továbbiakban részt vegyünk-e, ezen a 
programon. 

Szabó Judit: tavaly is elmaradt, a rossz időre való hivatkozással. 

Dr. Magyar Gábor: a Kulturális Bizottság következő ülésén megtárgyaljuk. Kérem a 
testületet, hogy a 8. napirendi pontot vegyük előre, mert el kell mennem. 

8./ Egészségügyi szolgáltatók támogatásának felülvizsgálata

Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatja a Képviselő-testületet a támogatásról 2005-2007.-ig 
bezárólag. Ismerteti, a 2008. évben eddig kifizetett támogatás összegét.

Szabó Judit: az iparűzési adóbevallásokat nem kaptuk meg. 

Dr.  Magyar  Gábor:  az  Önkormányzattól  az  ügyelet  a  háromszorosát  kapta 
támogatásként, mint a három háziorvos összesen az elmúlt időszakban. Hosszabb 
távon az alapellátást is támogatni  kell,  különben el  fog lehetetlenülni  a háziorvosi 
ellátás. 

Vaczó  Zoltán:  nem  hiszem,  hogy  az  ügyelet  és  a  háziorvosi  ellátás 
összehasonlítható, nem ugyanazok a működés feltételei.



5

Dr. Sajtos Sándor: teljes mértékű feltárást kell végeznünk, hogy ebben a kérdésben 
tisztán lássunk. 

Dr.  Magyar  Gábor:  a  felnőtt  háziorvosok,  és  a  gyermekorvos,  naponta  120-140 
beteget lát el. Az ügyelet forgalma egy napra kivetítve, Tahitótfalui betegeket tekintve 
nem éri el a három beteget a hétvégével együtt. 

Csörgő Mihály: az ügyeletet meg lehet szüntetni?

Dr.  Magyar  Gábor:  az  ügyelet  fenntartása  az  Önkormányzat  feladata,  ugyanúgy 
ahogy a háziorvosi ellátás biztosítása. Az elmúlt 14 évben a háziorvosi finanszírozás 
a kétszeresére emelkedett, az egyes évek 30-40 %-os inflációjával szemben. 

Kubanek István: a fogorvosi rendelőt is ki kéne festeni.

Csörgő  Mihály:  a  rendelő  járdaépítése  közel  1mFt-ba  kerülne,  ha  viacolorral 
oldanánk meg. Ezért  arra gondoltunk,  hogy betonjárdát építünk, és a megmaradt 
pénzt  másra  fordítjuk  (fűtés  korszerűsítése,  nyílászárók  szigetelése,  hátsó  fal 
vizesedésének megszüntetése).

Dr. Magyar Gábor 21,00 órakor eltávozott. 

5./ Bizottságok tájékoztatója

Népjóléti Bizottság

Schottner Jánosné:  javaslom, hogy a bizottsági ülés javaslatait az egyebek után 
zárt ülésen tárgyaljuk.

Oktatási Bizottság

Vaczó Zoltán:  tájékoztatja a Képviselő-testületet az iskola SZMSZ módosításáról, 
ismerteti az egyes változásokat, és kéri a testületet, hogy határozatban fogadja el. 
Beszámol az iskola minősítési vizsgálatáról.

Karácsony Ádám: nem volt alkalmunk átnézni.

Dr.  Sajtos  Sándor:  az  intézmény  fenntartója  az  Önkormányzat,  ezért  közvetett 
módon érdekeltek vagyunk. 

Tóth  János:  az  iskolai  SZMSZ  vizsgálata  az  Oktatási  Bizottság  elnökének  a 
feladata.

Nagyházú Miklós: javaslom, hogy fogadjuk el, azzal a kikötéssel, hogy a következő 
alkalommal időben tájékoztatják a testületet a módosításokról.

Dr. Sajtos Sándor: aki az iskolai SZMSZ –t az előbbi kikötéssel el tudja fogadni, 
kézfeltartással jelezze. 
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A  Képviselő-testület  10  igen  szavazattal  és  1  tartózkodás  (Szabó  Judit)  mellett 
meghozta döntését. 

101/2008. (05.22.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Általános 
Iskolai Működési Szabályzat módosítását elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a határozat kiadására.

Határidő: 2008.06.15.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Kulturális Bizottság

Tóth  János: beszámol  az  Eperfesztivál  szervezéséről,  a  tervezett  programokról 
(sétahajózás, szűrővizsgálat, véradás stb.). 

A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy a sétahajóra váltható támogatói jegyek 
ára 800,- Ft (felnőtt), 400,- Ft (gyermek), 2000,- Ft (családi max. 6 fő) legyen, hogy 
elfogadja a Dekoprint Kft. árajánlatát a pólókat illetően (750,- Ft/db), és abban, hogy 
a villamoshálózat kiépítésére 300 eFt-ot használ fel. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  beszámol  a  kárpátaljai  Szőlősgyula  település  testvérvárosi 
kapcsolat lehetséges felvételéről. 

Ezt követően a Képviselő-testület 21,50 - 22,00 óráig szünetet tartott. 

6./ Tulajdoni ügyek

A./ Papp László kérelme

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (közterület-használat kérelem). 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta döntését. 

102/2008. (05.22.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Papp  László 
(2021 Tahitótfalu, Béke u. 50.) részére közterület használatot biztosít 
(Tahitótfalu, Dózsa György úton).

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

Határidő: 2008.06.30.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester
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B./ Beleznay Éva ajánlata

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti  az ajánlat  tartalmát (elővásárlás felajánlása 072/11; 
072/31; 072/34; 072/35; 072/36; 072/37 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatban). Javasolja, 
hogy kérjenek konkrét árajánlatot, és a következő ülésen tárgyalják újra. 

C./ Levendula utca lakóinak kérelme

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a bejelentés tartalmát (magánút kérdése). Tájékoztatja 
a Képviselő-testület tagjait, hogy a bejelentés kivizsgálás alatt van, melyet szintén a 
következő ülésen tárgyalhatnak. 

D./ Bem utcai vízelvezetés szolgalmi jog ügye

Dr.  Sajtos  Sándor:  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  szolgalmi  jog  szerződése 
aláírásra került, a bejegyzés folyamatban van. 

E./ Településrendezési szerződés

Dr. Sajtos Sándor:  ismerteti  a szerződés tartalmát (A zöldfelületek pótlására,  az 
Önkormányzat  által  meghatározott  területeken  kerüljön  sor,  a  Helyi  Építési 
Szabályzat  módosításához  400  eFt-os  támogatás,  az  Önkormányzat  által  kijelölt 
parkoló  rész  kialakítása  -  Posta  mögötti  terület,  1620 hrsz.-ú  ingatlanra  tervezett 
közpark  építéséhez  hozzájárulás  1,5  mFt  egyszeri  költségtérítéssel,  a  régi  ABC 
épület homlokzatát a fotóknak megfelelően készítse el).

Szabó Judit: ennek megfelelően a Posta mögötti játszótér, meg fog szűnni?

Dr. Sajtos Sándor:  ebben az évben el  kell  bontanunk. Ha játszóteret szeretnénk 
építeni inkább a Népház udvarát, javasolnám. 

Szabó Judit: iskola, és Istentisztelet után a gyerekek használják azt a játszóteret. A 
központban  egyetlen  parknak  nevezhető  zöld  területünk  van,  nem lenne  szabad 
megszüntetni.  Inkább  több  fát  kellene  ültetni,  és  padokat  elhelyezni,  még  ha  a 
játszóteret meg is szüntetjük. 

Dr. Sajtos Sándor: a Csapáson parkot szeretnénk kialakítani. 

Csörgő  Mihály:  indokoltnak  tartom,  hogy  maradjon  ott  egy  parkos  rész,  bár  a 
játékokat el kell bontanunk. Ha viszont nem tudjuk máshova elhelyezni a parkolót, 
akkor nem a park javára kell döntenünk. 

Dr. Sajtos Sándor: beírhatjuk a szerződésbe a park építését is, és az egyeztetés 
után döntünk. 

F./ Leányfalu és Tahitótfalu Önkormányzata közötti megállapodás

Dr. Sajtos Sándor:  ismerteti Gubán Sándor Leányfalu Önkormányzatához írt levél 
tartalmát.
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G./ Nagy Tibor kérelme

Tóth János: ismerteti a kérelem tartalmát, és tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, 
hogy a Rózsakert vendéglő nem az Önkormányzat tulajdona ezért engedélyezni nem 
tudják. 

Schottner Jánosné: mikor teszik rendbe azt a területet?

Dr. Sajtos Sándor: tárgyaltam az OTP-vel, várom a választ. 

H./ Bodor Ferenc kérelme (kompok, révek pályázata)

Tóth János:  ismerteti a pályázati feltételeket (a 30 %-önrészt a Bodor és Fiai Kft. 
biztosítja).

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta döntését. 

103/2008. (05.22.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Önkormányzat  Képviselő-testülete a közforgalmi 
közútpótló  folyami  kompok,  révek  felújításához  2008.  évre  kiírt 
pályázaton részt vesz.
A Tahitótfalu és Vác között közlekedő komp üzemeltetésére szükség 
van, így annak további tartós fenntartása és működtetése szükséges, 
mely kötelezettséget az Önkormányzat 1990. évi LXV. tv. 77. §-ában 
előírtak  szerint  teljesíti.  A  beruházás  teljes  tervezett  költségvetése 
bruttó 22.420.000,- Ft. A megpályázatott összeg a kalkuláció szerint 
bruttó 15.694.000,- Ft.
A Képviselő-testület  a Bodor  és Fiai  2003.  Kft.  által  bemutatott  és 
mellékelt  nyilatkozat  alapján a felújítás 30%-át  bruttó  6.726.000,-Ft 
összeget saját forrásként biztosítja. 
A pályázat  a Magyar  Köztársaság 2008. évi  költségvetéséről  szóló 
2007. évi CLXIX. tv. 5. melléklete 3./ pontja alapján kerül benyújtásra.

A  Képviselő-testület  felkéri  az  alpolgármestert  a  pályázat 
benyújtásával kapcsolatban, járjon el. 

Határidő: 2008.05.30.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

7./ Beruházások (Óvodatető, Községháza, Bajcsy-Zsilinszky u.) 
előkészítése

A./ Óvodatető felújítása

Dr. Sajtos Sándor: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az óvodatető felújítása 
építési engedély köteles. Ezt követően ismerteti a Göttinger Építész Iroda árajánlatát. 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta döntését. 
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104/2008. (05. 22.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  megbízza  Göttinger  Pált  az 
óvodatető engedélyes tervének elkészítésével, melynek költsége 245eFt+ 
ÁFA (azaz bruttó 294 eFt).

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az  alpolgármestert  a  szerződés 
megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Dr. Sajtos Sándor:  Javasolja, hogy a műszaki ellenőr személyéről  több árajánlat 
bekérése után döntsenek. Őszy és Őszy Kft.  árajánlatát ismerteti a közbeszerzési 
eljárás lebonyolításával kapcsolatban. 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett (Törökné Kelemen 
Ildikó) meghozta döntését. 

105/2008. (05. 22.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete 150 eFt+ÁFA (180 eFt) összegért 
(vállalkozói  díj)  megbízza  az  Őszy  és  Őszy  Kft.-t  az  óvodatető  csere 
kivitelezés, pályázati eljárás lebonyolításával. 

A  Képviselő-testület  felkéri,  az  alpolgármestert  a  határozat 
végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

B./ Bajcsy-Zsilinszky utca megerősítése

Dr.  Sajtos  Sándor:  ismerteti  a  Magyar  Aszfalt  Kft.  árajánlatát.  Tájékoztatja  a 
Képviselő-testület tagjait, hogy szegély építése is szükséges, illetve a járda építése 
is megvalósulhatna (lakossági hozzájárulással). Ezt követően a járda és a szegély 
építésére kapott árajánlatot (Magyar Aszfalt Kft.) is ismerteti. 

Tóth  János:  ha  a  szegélyt  és  járdát  is  kezelni  próbáljuk,  akkor  a  mi  önrészünk 
10 mFt lesz. Ezt a pénzt másra is fel tudnánk használni. Tegyük rendbe ezt az utcát, 
de ne a pályázat előírásai szerint. 

Dr. Sajtos Sándor: akkor gyengítjük a pályaszerkezetet, és a teherautókat nem bírja 
el. 
Vaczó Zoltán: szakembert kellene megkérdezni, arról, hogy 10 mFt-ért milyen utat 
tudnánk építeni. 

Gaál Sándorné:  ha már nyertünk a pályázaton, akkor használjuk ki.  Javaslom, a 
szegélykiemelés, és az új aszfalt elkészítését. Ez bírható a költségbecslés szerint is. 
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Dr. Sajtos Sándor: aki a szegély kiemelését támogatja, kézfelemeléssel szavazzon. 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta döntését. 

106/2008. (05.22.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Bajcsy-
Zsilinszky  utca  útmegerősítése  kivitelezés  során  az  útszegély 
felújítását is megrendeli  a kivitelezőtől,  az útfelújítási költségvetési 
keret terhére. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza az  alpolgármestert  a  határozat 
végrehajtására. 

Határidő: 2008.06.30.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

C./ Községháza felújítása

Dr.  Sajtos  Sándor:  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy az  engedélyes  terv 
hamarosan  jogerős  lesz,  és  javasolja,  hogy  két  ütemben  legyen  végrehajtva  a 
beruházás úgy, hogy a bővített szárny kerüljön először megépítésre. 

Schottner Jánosné: mindenképpen megérett arra az idő, hogy a hivatalt felújítsuk. 

Csörgő Mihály:  a  két  ütem biztosíthatja  a  folyamatos  működést,  és  az előzetes 
költségek alapján is indokolt lehet. 

Tóth  János:  javaslom,  amellett,  hogy megkérjük  a  költségbecslést,  indítsuk  el  a 
közbeszerzési eljárást azzal, hogy eredménytelennek is nyilváníthatjuk a pályázatot 
(I. ütemre vonatkozik). Ebben az esetben hamarabb kezdhetnénk a beruházást.

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

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta döntését. 

107/2008. (05. 22.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete a községháza bővítése, felújítása 
beruházás  I.  ütemének  (Duna  felöli  szárny)  kivitelezésére  pályázatot 
hirdet, melynek lebonyolításával megbízza az Őszy és Őszy Kft.-t 
A  Képviselő-testület  előzetes  költségbecslés  készítésére  szakértői 
segítséget kér.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az  alpolgármestert,  a  határozat 
végrehajtására. 

Határidő: 2008. 06. 19.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester
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Dr. Sajtos Sándor:  a pályázatokról  ad felvilágosítást  (Faluház,  illegális külterületi 
hulladéklerakók,  strand,  sporthoz  kötött  terek,  területek  felújítása,  eszközök 
beszerzése, belterületi utak).

9./ Hulladéktároló edényzet cseréje

Dr.  Sajtos  Sándor:  tájékoztatja  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  a  korábbi 
rendeletmódosítás miatt a 120-as kukákat 80 l-re lehetett cserélni. Erről az érintett 
412 háztartást értesítették, ennek ellenére a lehetőséggel csak 80 család élt. Ez a 80 
db  edény  megrendelésre  került,  és  a  szerződést  is  módosításra  kerül  ennek 
megfelelően. Az intézményi kukák bérletét a következő ülésig át kell gondolni. 

10./ Egyebek

Vaczó  Zoltán:  tájékoztatja  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  nyolc  diák  sikeres 
nyelvvizsgát tett. Az október 23.-ai műsorért az iskolások 80 eFt-ot kaptak melyet, az 
osztálykirándulásra  szeretnének  felhasználni.  A  nyári  táborozásra  szeretne 
támogatást kapni, és kéthavi tiszteletdíját felajánlani.

Csörgő Mihály: mivel az Építési Bizottság a legtöbbször határozatképtelen, van-e 
arra lehetőség, hogy a bizottság jelenlévő tagjainak többségi javaslatát fogadja el a 
testület. 

Tóth János:  az SZMSZ-től  függ. Jeleztük a Képviselő Úr felé,  a testület kérését, 
várjuk a válaszát. 

Nagyházú  Miklós:  Tahiban  az  Ősz  utca,  és  a  Pollack  Mihály  utca 
kereszteződésében  történt  csatornabekötés  után,  már  legalább  egy  éve  nem 
állították helyre az eredeti állapotot. 

Verebes  Sándor:  a  Gábor  Áron  utca  és  a  Béke  utca  sarkán  a  szelektív 
hulladékgyűjtő állapotára hívja fel a figyelmet. A futballpálya előtt a földlerakást meg 
kellene megszüntetni. A futballpálya öntözéséről érdeklődik. 

Csörgő Mihály: szivattyúval fog történni. 

Verebes Sándor: a télen eltűnt fűnyíró lopásról érdeklődik. 

Dr. Sajtos Sándor: nyomozati eljárásban van az ügy, úgy tűnik két héten belül le is 
záródik. 

Vaczó Zoltán: felhívja a Képviselő-testület figyelmét, hogy Kosik Lajosné az óvoda 
igazgatója nyugdíjba megy. 

Csörgő  Mihály:  az  ügyelet  gépkocsi  beállója  elkészült.  A  Hősök  terén  lévő 
zöldséges elé a gépjárművek részére megállni tilos táblát kell kihelyezni. Ráadásul 
az  üzletek  tulajdonosai  kirámolnak  a  járdára,  így  a  gyalogosok  kénytelenek  az 
úttesten menni. 

Dr. Sajtos Sándor: hétfőn a Jegyző Úr minden tulajdonost fel fog szólítani.
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Csörgő Mihály: már két éve nem íródott meg az a levél a Vízművek vezérigazgatója 
felé,  hogy  több  gazdálkodó  jelezte,  a  Hosszú-Tordák  részen  nem  lehet 
mezőgazdasági géppel átmenni, mert nincs átjáró, és a csatornacső kb. 10 cm-rel 
van a föld alatt. 

Tóth  János:  Mátyás  király  utca  3642/1;  3642/2;  3643;  3644  hrsz.-ú 
ingatlantulajdonosok kérelmét ismerteti (belterületbe vonás). 

Dr. Sajtos Sándor: javaslom, az Építési Bizottság vizsgálja meg a kérelmet. 

Gaál Sándorné 24,00 órakor eltávozott. 

Ezt követően a Képviselő-testület zárt ülésen folytatta a munkáját, majd Dr. Sajtos 
Sándor  megköszönte  a Képviselő-testület  munkáját  és az ülést  05.  23.-án  00,15 
órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor Tóth János
   alpolgármester    jegyző
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