
Tahitótfalu Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Szám: 14/2008.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

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

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

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

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

Dr.  Sajtos  Sándor:  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja  a  Képviselő-testület 
határozatképességét (14 főből 8 fő jelen). Javasolja a napirendi pontok elfogadását, 
a 3. pont (H.É.SZ.) kivételével. Felkéri Schottner Jánosné és Törökné Kelemen Ildikó 
képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

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

NAPIREND: 

1./ Tájékoztató a Tűzoltóság működéséről
Ea.: Jámbor Ferenc tűzoltó parancsnok 

2./ Tájékoztató az Óvoda működéséről
Ea.: Kosik Lajosné óvodavezető

3./ Kátyúzás közbeszerzése
Ea.: Csörgő Mihály Közbeszerzési Bizottság elnöke 

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

7./ Pályázatok, beruházások
Ea.: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester
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8./ Rendeletek elfogadása (elektronikus ügyintézés, Közterület-használat, 
Védetté nyilvánítás)
Ea: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

9./ Parlagfű mentesítési program
Ea.: Nagyházú Miklós

10./ Egyebek

1./ Tájékoztató a Tűzoltóság működéséről

Dr.  Sajtos  Sándor:  köszönti  és  felkéri  Jámbor  Ferenc  tűzoltó  századost  a 
beszámoló ismertetésére.

Jámbor  Ferenc:  a  tahitótfalui  tűzoltóőrs  létrehozásának  szükségességéről,  a 
szentendrei  parancsnokság  fenntartásának  nehézségeiről,  illetve  a  lecsökkent 
létszám  okozta,  problémákról  számol  be.  Bár  a  visegrádi  biztonsági  központ 
létrehozása  optimizmusra  ad  okot,  a  vonulási  idő  így  sem csökken  a  megfelelő 
mértékben. Ezért a legideálisabb helyszín egy kihelyezett őrs elhelyezésére, a szigeti 
települések védelmében Tahitótfaluban a 11-es út mellett lenne. Kérdés az ingatlan 
biztosítása, az épület megépítése és finanszírozása (kb. 150 m2- es ingatlan, min. 6 
fő részére, egy fűthető, zárt helyiség a gépjárművek tárolására, tisztán tartására). A 
létszám feltölthető a helyben lakó nyugdíjas, illetve a rendszerből kikerült tűzoltókkal. 

Verebes Sándor 18,35 órakor megérkezett.

Nagyházú  Miklós:  hogyan  viszonyul  a  tűzoltóság  felső  vezetése  az 
átszervezéséhez? 

Jámbor Ferenc:  a vezetés eleinte nemet mondott,  de az új  vezető kiszolgálja az 
OKF érdekeit. 

Gaál Sándorné: elvi állásfoglalást már adtunk. Mi a következő lépés? 

Jámbor Ferenc: az ingatlan biztosítása és az épület megépítése, finanszírozása.

Gaál Sándorné: ugyanúgy működne, mint az ügyelet? A többi település anyagilag is 
támogatná?

Jámbor Ferenc: a többség támogatná, de nem mindenki.

Kubanek István: a visegrádi tárgyalás hogy áll? Mennyire lenne partner Visegrád, 
ha Tahiban lenne az őrs?

Jámbor Ferenc: Visegrád pozitívan befolyásolná a helyzetet, de nem támogatja az 
őrs létrehozását Tahiban.

Dr. Sajtos Sándor: ha visszakapná a 9 főt a Tűzoltóság, akkor a mi feladatunk az 
épület megépítése, miktrotérségi összefogással. 
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Jámbor  Ferenc:  a  jogszabály  felülvizsgálata  kockázati  tényezők  alapján  történik, 
amik nincsenek megfelelően feltüntetve a térségben. 

Kubanek István: a mi pozitív döntésünk változtatna a helyzeten?

Jámbor Ferenc: nem.

Dr. Sajtos Sándor: megköszöni a tájékoztatást. 

2./ Tájékoztató az Óvoda működéséről

Dr. Sajtos Sándor:  köszönti  Kosik Lajosné óvodavezetőt,  és felkéri  a beszámoló 
ismertetésére.

Kosik Lajosné (óvodavezető):  ismerteti  a beszámoló tartalmát,  és tájékoztatja a 
Képviselő-testület  tagjait  az  ÁSZ  jelentésben  megfogalmazott  problémákra  (6mFt 
támogatás visszafizetése). 

Tóth János: ismerteti az idevonatkozó jogszabályokat, és tájékoztatja a Képviselő-
testületet az Állami Számvevőszéknek írt levél tartalmáról, amire még nem érkezett 
válasz. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  aki  egyetért  a  beszámolóban  említett  létszámadatokkal, 
kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta döntését. 

108/2008. (05. 22.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  óvodai 
munkáról  szóló  beszámolót,  és  az  óvodai  csoportok  2008/2007. 
tanév létszámát jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a határozat kiadására.

Határidő: 2008.07.02.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor

Schottner Jánosné: az óvodai ebédbefizetést miért nem csekkel oldják meg?

Tóth  János:  nagyobb  az  esély  a  befizetésre.  Több  olyan  probléma merült  fel  a 
beszámoló  kapcsán,  amire  a  Képviselő-testületnek  vissza  kell  térnie  (létszám, 
nyugdíjazás stb.).

3./ Kátyúzás közbeszerzése

Dr. Sajtos Sándor: felkéri Csörgő Mihály képviselőt a napirend előterjesztésére.



4

Csörgő  Mihály:  ismerteti  az  Értékelési  Jegyzőkönyv  tartalmát,  és  annak 
megfelelően javasolja, az eljárás eredményesnek nyilvánítását, és a Berner Trans 
Kft.  megbízását.  Tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  pályázatban  a  nem 
aszfaltos utak nem kerültek kiírásra, pl. a Rózsa utca, ami szinte járhatatlan. 

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

109/2008. (05. 22.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
aszfaltkátyúzással  a  Berner  Trans  Kft.-t  mint  a  pályázat  során 
legkedvezőbb ajánlattevőt megbízza. 

A Képviselő-testület  felhatalmazza az alpolgármestert  a szerződés 
megkötésére.

Határidő: 2008.07.10.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor

Ezt követően a Képviselő-testület 20,10-20,20 óráig szünetet tartott. 

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

Dr.  Sajtos  Sándor:  beszámol  a  két  ülés  között  történt  fontosabb  eseményekről 
(Faluközpont pályázat kapcsán a hiánypótlás teljesítése, iskola minősítési vizsgálata, 
ballagás,). 

Tóth  János:  beszámol  az  Eperfesztiválról,  és  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet, 
hogy a pénzügyi elszámolás a következő ülésen kerül napirendre. 

5./ Bizottságok tájékoztatója

Oktatási Bizottság

Dr.  Sajtos Sándor:  Vaczó Zoltán  képviselő  javaslatát  ismerteti  (az  óvodavezetői 
pályázatot jövőre írja ki a testület, addig megbízott óvodavezető lássa el a feladatot).

Tóth János: javaslom, mindkét óvodavezető helyettest kérdezzük meg, vállalják-e a 
megbízást. 

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

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta döntését. 
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110/2008. (06. 19.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 2008/2009 
óvodai  tanévre  megbízott  óvodavezetői  megbízást  kíván  kiadni, 
mellyel  kapcsolatban  felkéri  az  alpolgármestert  az  előkészítésre, 
azaz az óvodavezetővel és helyetteseivel egyeztetésre kerüljön sor. 

Határidő: 2008.07.02.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor

Építési Bizottság

Csörgő Mihály: beszámol az elmaradt ülés okairól (A.D.U. Kft. későn küldte meg a 
H.É.SZ.  anyagát,  a  módosítások  nélkül).  Tájékoztatja  a  Képviselő-testület  tagjait, 
hogy az elmaradt ülésre, 06.24.-én kerül sor.

Szabó Judit: a módosításra van szerződésünk az A.D.U. Kft.-vel?

Tóth János: igen.

Dr.  Sajtos  Sándor:  a  Közbeszerzési  Bizottságot  ki  kellene  bővíteni,  egy  tag 
folyamatos hiányzása miatt. 

Csörgő Mihály: Nagyházú Miklóst javaslom, ha elvállalja. 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett (Nagyházú Miklós) 
meghozta döntését. 

111/2008. (06. 19.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Nagyházú 
Miklóst a Közbeszerzési Bizottság tagjává megválasztja.

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a határozat kiadására.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Sajtos Sándor

Szabó Judit: ismerteti a Vox Insulae Egyesület levelét (az Egyesület által szervezett 
nyári tábor idejére kéri a Népház, illetve a Faluház épületét ingyenes használatra). 
Ezt követően beszámol az Eperart rendezvény történéseiről. 

A  Képviselő-testület  8  igen  szavazattal  és  1  tartózkodás  mellett  (Szabó  Judit) 
meghozta döntését. 
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112/2008. (06. 19.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vox Insulae 
Szigethangja  Egyesület  nyári  táborozásához  a  Faluházat  és 
Népházat ingyenesen bocsátja rendelkezésre (07.14.-20.), melynek 
takarításáról az Egyesület gondoskodik. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az  alpolgármestert  a  határozat 
kiadására.

Határidő: 2008.07.02.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor

6./ Tulajdoni ügyek

A./ Fekete Éva kérelme

Dr.  Sajtos  Sándor:  ismerteti  a  kérelem  (Visegrádi  u.  62-72.  közötti  út,  és 
járdaszakasz megépítése), és a megkért árajánlat tartalmát (kb. 5mFt).

A Képviselő-testület nem tudja vállalni. 

Dr. Sajtos Sándor: a 11-es út mellett a vízelvezetést a közút kezelőjével egyeztetve 
meg kell oldani. 

B./ 3927 hrsz.-ú útépítési igény

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem, és a megkért árajánlat tartalmát.

A Képviselő-testület nem tudja vállalni. 

C./ Oswald Erika beadványa

Dr.  Sajtos  Sándor:  ismerteti  a  beadvány  tartalmát  (Levendula  utcai  sorompó). 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait,  hogy az egyeztetés során felhívták az ott 
lakók  figyelmét,  ha  ezentúl  magánútként  kezelik  a  Levendula  utcát,  akkor  az  út 
karbantartása, hókotrás, szemétszállítás, és a meglévő közvilágítás biztosítása, nem 
az Önkormányzat feladata lesz. 
Több bejelentés érkezett, azzal kapcsolatban, hogy az ártérben fákat vágnak ki, de 
ez nem engedélyezhető, és szabálysértésként kell kezelni. 

D./ Bárczy Gusztáv Általános Iskola támogatása

Dr.  Sajtos  Sándor:  a  szentendrei  polgármester  levelét  ismerteti  az  iskola 
támogatásával  kapcsolatban,  és  javasolja,  a  lakosság  arányában  történő 
finanszírozást. 

Schottner Jánosné: az ide járó gyerekeknek nagyon nagy szükségük van erre az 
iskolára. 
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta döntését. 

113/2008. (06. 19.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
lakosságarányosan biztosítja a költségvetési hozzájárulást a Bárczy 
Gusztáv Általános Iskola működéséhez. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az  alpolgármestert  a  határozat 
kiadására.

Határidő: 2008.07.02.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor

E./ Tahi parkoló üzlettulajdonosainak kérelme

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (az Eperfesztivál miatt elszenvedett 
forgalom-kiesés kompenzálása a közterület  használati  díjkedvezménnyel).  Mivel  a 
tulajdonosok közül  többen nem fizetnek a közterület  használatért,  egyenként  kell 
elbírálnunk a kérelmeket, a befizetett iparűzési adó, illetve bérleti díj függvényében. 

Tóth  János:  az  Eperfesztivál  kezdetben  kifejezetten  előnyös  volt  az 
üzlettulajdonosoknak. 

F./ Párkánszky Árpád csatornabekötési kérelme

Dr. Sajtos Sándor:  ismerteti a kérelem tartalmát, javasolja a kérelem támogatását 
100 eFt kaukció ellenében. 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta döntését.

114/2008. (06. 19.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Párkánszky 
Árpád  kérelmére  a  szennyvíz  közműfejlesztési  hozzájárulás 
megfizetésétől  eltekint  azzal,  hogy  a  saját  beruházásban 
megvalósuló hálózatbővítést követően a vezetékre az Önkormányzat 
engedélyével bárki csatlakozhat. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az  alpolgármestert  a  határozat 
kiadására úgy, hogy az útfelbontás kaukciója 100 eFt.

Határidő: 2008.06.30.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor

G./ Kézműipari Rt. ingatlaneladása

Dr. Sajtos Sándor: a Képműipari Rt. a tulajdonát képező tahitótfalui 275 hrsz.-ú ún. 
üdülőt  értékesíteni  kívánja.  Az  értékbecslés  szerinti  ár  140 mFt.  Rövid  tárgyalást 
folytattunk a vezérigazgatóval. Kérjük a Képviselő-testület véleményét. 
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Tóth János: át kellene gondolni, hogy hogyan lehetne jól hasznosítani az ingatlant, 
hiszen a belső részeken nincs ingatlanunk. 

Állásfoglalás: A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a további 
tárgyalásra. 

7./Pályázatok, beruházások

Belterületi utak, térfigyelő kamerarendszer

Dr.  Sajtos  Sándor:  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  KMOP  pályázat 
(belterületi  utak fejlesztése) ismét megjelent, így az elkészített,  feljavított  pályázati 
anyag  megint  beadásra  kerülhet  (az  út,  illetve  buszöböl  építési  engedélyek 
meghosszabbítása megtörtént). Az OTP érdeklődik a térfigyelő rendszer kiépítésével 
kapcsolatban  (rendszámfelismerés),  készített  egy  pénzügyi  konstrukciót,  amit  a 
Pénzügyi Bizottság elnöke véleményezni fog. 

Csörgő Mihály: mit ajánlott az OTP?

Gaál  Sándorné: többféle  megoldást  javasolt,  a  legelőnyösebb számunkra  a nyílt 
végű,  ha  tartósan  igénybe  szeretnénk  venni  (azonos  törlesztő  részletek  áfá-val 
együtt,  maradvány  értéken  megvásárolható  eszköz,  számítható  költség  a 
költségvetésben,  a  bérletet  egy  rövidebb  próbaidőszakra  igénybe  vehetjük). 
Összeget nem tudok mondani, csak a konstrukciót értékeltem az ajánlatban. 

Csörgő Mihály: csak akkor tudunk dönteni, ha vannak összehasonlítható adatok.

Dr.  Sajtos Sándor:  a  CBA épületének bővítésével  kapcsolatban megfogalmazott 
szerződést elküldtük, válasz még nem érkezett. 

Óvoda tetőfelújítása

Dr. Sajtos Sándor:  a tervek elkészültek,  a kijelölés a Közigazgatási  Hivatal  által 
megtörtént (Visegrád), az anyag leadásra került. Ezt követően ismerteti a tetőfelújítás 
ütemtervét,  és  a  műszaki  ellenőr  ajánlatát  (260  eFt,  PDK  Kft.  1132  Budapest, 
Visegrádi u. 42-46.). 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta döntését. 

115/2008. (06. 19.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodatető 
kivitelezés műszaki ellenőreként 260 eFt költségért PDK Kft.-t (1132 
Budapest, Visegrádi u. 42-46.) megbízza.

A Képviselő-testület  felhatalmazza az alpolgármestert  a megbízási 
szerződés aláírására.

Határidő: 2008.07.02.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor



9

Községháza felújítása

Dr. Sajtos Sándor:  ismerteti az elkészült költségbecslést (34 mFt), és javasolja a 
közbeszerzés lefolytatását. 

Törökné  Kelemen  Ildikó:  az  épületgépészeti  kiviteli  terv  nem  szerepel  a 
költségbecslésben. 

Tóth János: a közbeszerzés lebonyolítóját kérhetjük, hogy készítse elő az eljárást, 
fogalmazza meg a kiírási feltételeket, és a testület dönthet július 3.-án.

Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása

Dr.  Sajtos  Sándor:  a  két  szerződés  (út  +  szegély)  aláírása,  a  gáz  illetve 
csatornabekötések  megtörténtek.  A  járdafelújításáról  döntenünk  kell  (Toldi  Miklós 
utcáig).  Az  egységes  járdaépítést  támogató  (jelenleg  4)  ingatlantulajdonosok 
érdeklődtek,  hogy  az  Önkormányzat  által  egy  összegben  kifizetett  munka 
részletfizetéssel történő törlesztése megoldható-e. A szegély kiépítése után tudjuk, 
felméri a járdaépítés költségeit. 

Kubanek István: a járdával szemben lakó tulajdonosok is hozzájárulnának?

Dr. Sajtos Sándor: csak a járda oldalán lévő lakosokat értesítettük. 

Csörgő Mihály: azt kell megszólítani, akinek a lakcíme oda szól. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  csak  a  járda  oldalán  lakók,  vagy  az  egész  utca  legyen 
megszólítva?

Állásfoglalás:  A  Bajcsy-Zsilinszky  utcán  lakók  a  járdaépítés  kapcsán  a 
költségek viselése céljából kerüljenek megkérdezésre.

8./ Rendeletek elfogadása (elektronikus ügyintézés, Közterület-
használat, Védetté nyilvánítás)

Elektronikus ügyintézés rendelete

Tóth  János:  ismerteti  a  rendelettervezet  tartalmát,  és az elektronikus ügyintézés 
alapvető szabályait. 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal megalkotta rendeletét. 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2008. (VI.20.) rendelete 

az elektronikus ügyintézésről 

Helyi jelentőségű védett területek kijelölése

Tóth  János:  ismerteti  a  rendelettervezet  tartalmát  (védett  területek:  Kőnig  kert, 
Torda sziget, Martuska sziget).
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal megalkotta rendeletét.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2008 (VI.20.) rendelete

a helyi jelentőségű védett területek kijelöléséről

Közterület-használat

Tóth  János:  ismerteti  a  rendelettervezet  tartalmát  (Közigazgatási  Hivatal 
észrevételeinek figyelembevételével).

Schottner Jánosné: javaslom, hogy aki rendszeresen mindennap árul, fizessen a 
közterület használatáért.

Szabó Judit: ünnepnapokon is, vagy előtte is?

Tóth János: az adott ünnepen, és az azt megelőző 20 napban. 

Schottner  Jánosné:  az  egészségház  működése  idején  ne  lehessen  árulni  a 
parkolóban. 

Tóth János: a rendelet tartalmi részét elfogadásra javaslom. 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal megalkotta rendeletét. 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2008. (VI.20.) rendelete 
a közterület-használatról

9./ Parlagfű mentesítési program

Dr.  Sajtos  Sándor:  beszámol  a  Pest  Megyei  Közgyűlés  leveléről  (parlagfű 
mentesítési program, melyre a TETA jelentkezett).

Nagyházú  Miklós:  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet  az  irtás  megkezdésének 
határidejéről (június 30.). Javasolja, hogy az újságban, a hirdetőtáblákon, és táblák 
kihelyezésével a dűlő utak mentén hívják fel erre a gazdák és a lakosok figyelmét. 
Belterületen a jegyző,  külterületen az ÁNTSZ végzi  az ellenőrzést.  A 084 hrsz.-ú 
elkerülő út mellett lévő terület végig fertőzött. 

Csörgő Mihály: mennyi azon a részen az önkormányzati terület? Ha csak a padka, 
akkor azt egyszerű lekaszálni. A mezőőr végezze el a felmérést, és tájékoztassa a 
tulajdonosokat. 

Nagyházú  Miklós:  a  táblák  elkészítése  a  „Tiszta  udvar,  rendes  ház”  program 
megmaradt keretéből finanszírozható. 

Tóth János: a jövő héten kezdődik a felmérés belterületen. 
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10./ Egyebek

Dr.  Sajtos  Sándor:  ismerteti  Szabó  Zoltán  kérelmét  (sebességkorlátozás  a 
Pócsmegyeri  úton),  és  felkéri  az  Építési  Bizottságot,  hogy  vizsgálja  meg  a 
lehetőségeket. A szúnyoggyérítés 25 %-át finanszírozza a Magyar Turizmus Zrt. a 
tavalyi  50  %-kal  szemben.  A  Pálma  utca  lakói  a  kátyúk  felszámolását  kérik  az 
utcában. Javaslatokat vár az augusztus 20.-i ünnepségen átadásra kerülő díjakkal 
kapcsolatban. Ismerteti a GA-DA Kft. levelét és javasolja, hogy ügyvéd véleményét 
kérjék ki a kérdésben. 

Schottner  Jánosné:  a  sportpálya  környékén  megnövekedett  a  gyerekek  száma. 
Mindkét végén jobbkezes utca van, ki  kell  rakni egy táblát.  A Gyöngyvirág utca - 
Bajcsy-Zsilinszky  utca  sarkán  a  sövény  nagyon  magas,  nehezen  lehet  autóval 
kifordulni. 

Verebes Sándor: a sportpálya felől is, egy nagy bokor zavarja a kilátást. 

Tóth János: tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Köztisztviselők napján a 
hivatali  dolgozók számára  kirándulást  szervez  Tokaj  -  Hegyaljára.  Kéri  a  testület 
engedélyét,  hogy július 14.-25. között  a hivatal  részleges szünetet tartson (3-4 fő 
ügyel).

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta döntését. 

116/2008. (06. 19.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  ügyintézési 
szünet elrendelését jóváhagyja 2008.07.14.-15. –ig, a Polgármesteri 
Hivatalban. Ez időszakban az ügyfélfogadás szünetel és kizárólag, 
rendkívüli esetben történik ügyintézés. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  határozat 
végrehajtására.

Határidő: 2008.07.09.
Felelős: Tóth János

Dr. Sajtos Sándor: javasolja a következő ülést, az üléstervtől eltérően július 3.-án 
18,00 órakor tartani. 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta döntését. 

117/2008. (06. 19.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  soron 
következő ülését, a munkatervtől eltérően 07.03.-án tartja. 
A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert az ülés előkészítésére.

Határidő: 2008.07.02.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor
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 Szabó Judit: gátépítéssel kapcsolatos tulajdonosi válaszok érkeztek? 

Tóth János: nagyon kevesen jeleztek vissza. 

Nagyházú Miklós: egy embert meg kell bízni a hozzájárulások beszerzésével. 

Szabó Judit: a Hídavatást melyik ünnepségen tervezi a testület? 

Tóth  János:  túl  sok  rendezvényt  nem  tudunk  vállalni  (Augusztus  20., 
Nyárbúcsúztató, Park-buli, szüreti felvonulás)! 

Dr. Sajtos Sándor: a Kulturális Bizottság gondolja át. 

Kubanek István: a Nagy Imre utca végét le kellene kövezni, és megoldást kellene 
találni a Rózsa utca állapotának javítására. 

Dr. Sajtos Sándor: ameddig az árok nem készül el, nem lehet hozzákezdeni. 

Csörgő Mihály: az Orgona utcában is meg kell oldani a vízelvezetést.

Dr. Sajtos Sándor: megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az ülést 24,00 
órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor Tóth János
   alpolgármester    jegyző
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