
Tahitótfalu Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Szám:  19/2008.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Tahitótfalu  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2008. 
szeptember 15.-én (hétfő) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről.

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

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

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

Dr.  Sajtos  Sándor:  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja  a  Képviselő-testület 
határozatképességét  (10  főből  8  fő  jelen).  Javaslatot  tesz  a  napirendre  (a  két 
napirendi pont felcserélése).

A Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.

NAPIREND

1./ Egyebek

2./ Hídavató előkészítés jóváhagyása
Előadó: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

1./ Egyebek

Dr.  Sajtos  Sándor:  a  belterületi  utak  fejlesztése  pályázat  beadásra  került 
(KMOP-2.1.1/B).  Mivel  a  pályázatkiírásban  az  előzőektől  eltérően  meghatározott 
mennyiségű zöldterület kiépítése is szerepel, a költség lényegesen több lett (222 mFt 
– 35% önrész). Az önrészt a hitelkonstrukcióból finanszíroznánk. 

Vaczó Zoltán 17,55 órakor megérkezett.

Szabó Judit: mit jelent a zöldfelület bővítés?

Dr. Sajtos Sándor: az utcák fásítása, gyepesítés. Aki az önrész nagyságával, illetve 
a finanszírozás formájával (hitelkonstrukció) egyetért, jelezze. 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta döntését. 
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165/2008. (09.15.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  a  KMOP-2008-2.1.1/B 
belterületi utak fejlesztése pályázati felhívásra  pályázatot nyújt be. A 
pályázatban  szereplő  beruházás  teljes  költsége  229.203.072  Ft, 
melynek  35  %-át  az  önkormányzat  saját  forrásként   biztosítja.  A 
saját forrás (önerő) összege 80.221.075 Ft, melyet az önkormányzat 
az OTP Nyrt. által folyósítandó kedvezményes kamatozású hitelből 
finanszíroz (a Magyar Fejlesztési Bank által biztosított hitel).

A  Képviselő-testület  felhatalmazza az  alpolgármestert  a  határozat 
megküldésére a pályáztató szerv részére. 

Határidő: azonnal
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor alpolgármester 

Dr. Sajtos Sándor: beszámol Szabó Imre környezetvédelmi miniszterrel szeptember 
11.-én  történt  megbeszélésről  (témái:  vízkészlet-használati  járulék;  elszállított 
vízmennyiség  arányában  fizetendő  támogatás;  árvízvédelem,  környezetvédelem; 
vízbázis  védelmi  területek biztosítása drótkerítés helyett  elektronikus védelemmel; 
kerékpárút  építése  a  szigeten;  szilárd  és  kommunális  hulladék  elszállítása  a 
szigetről).

Nagyházú Miklós 18,00 órakor megérkezett. 

Vaczó Zoltán: Tahi oldalon a kerékpárút megépítése nem került szóba?

Dr. Sajtos Sándor: külön kell kezelni (EuroVelo program).

Dr. Magyar Gábor 18,05 órakor megérkezett.

Dr. Sajtos Sándor:  kéri a Képviselő-testületet,  hogy a Helyi  Építési Szabályzattal 
kapcsolatos Falugyűlés időpontját határozza meg.

Csörgő Mihály: október elejére tudja az építész iroda előkészíteni az anyagot. 

Tóth János: javaslom a szeptember 29.-vel kezdődő hét egyik napját.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta döntését. 

166/2008. (09.15.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  H.É.SZ. 
módosításával kapcsolatos előkészítés egyeztető fórumaként 2008. 
szeptember  29.-vel  kezdődő  héten  Falugyűlést  tart,  melynek 
összehívására az alpolgármestert felhatalmazza.

Határidő: 2008.10.02.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester
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2./ Hídavató előkészítés jóváhagyása

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a PannonKer Kft. által tervezett Tildy Zoltán emlékmű 
tervét. 

Dr.  Magyar  Gábor:  a  méretek  elütnek  attól,  amit  megálmodtunk.  Esetleg  a 
későbbiekben a csomópont korszerűsítése kapcsán nem lesz útban? 

Dr. Sajtos Sándor: a tervezett körforgalom ezt a részt nem érinti. 

Horváth Frigyes: a tulajdonviszonyok rendezése is fontos. 

Szabó Judit: Gubán Sándor főépítész véleményezte már az elkészített tervet?

Csörgő Mihály: a Főépítész úr a tótfalui oldalra tervezte az emlékmű elhelyezését. 

Szabó Judit: nem tartom szerencsésnek ide tervezni, amíg nem készül el a parkoló 
beépítési koncepciója. A szelektív hulladékgyűjtőt hová helyeznénk át?

Dr. Magyar Gábor: ideiglenesen a Csereklye ház udvarára. Ez a terv nem érinti a 
parkoló beépítési koncepcióját. 

Szabó Judit: a majdani sétány másik végén tudnám elképzelni az emlékművet. 

Csörgő Mihály: ez a koncepció 10 éve nem készült el.

Karácsony Ádám: ezen a helyen javaslom az emlékmű megépítését.

Nagyházú  Miklós:  a  sétány  bevezetéséhez  kell  megépíteni,  hogy  bevonzza  az 
embereket.

Rédai Erika (építési bizottsági tag): a későbbiekben, ha a parkoló elkészül (mint 
közösségi tér),  a leendő kerékpárút, illetve sétány összeköthetné majd egy Duna-
parti szabadidő parkkal. Ezt már lehet koncepciónak nevezni, hiszen egy zöldfelületi 
rendszer alakul ki, ami beleillik az elképzeléseinkbe, de nem befolyásolja a parkoló 
átépítését. 

Vaczó Zoltán: nem tartom szerencsésnek, hogy a szervizutat csak az emlékművön 
keresztül lehessen megközelíteni. 

Dr. Sajtos Sándor: a tulajdonviszonyok rendezése, a Közútkezelői egyeztetés és a 
burkolat átgondolása után a terv kivitelezhető?

Szabó Judit: készült költségvetés?

Tasnády Gábor (PannonKer Kft): ismerteti az árajánlatot (100 eFt+Áfa).

Dr. Sajtos Sándor: aki az árajánlatot el tudja fogadni kézfeltartással, jelezze. 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta döntését. 
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167/2008. (09.15.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tildy Zoltán 
emlékhely kialakításának tervezésével megbízza a PannonKer Kft.-t. 
A megbízási díj 100 eFt+Áfa.

A Képviselő-testület  felhatalmazza az alpolgármestert  a szerződés 
megkötésére

Határidő: 2008.09.22.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester
 

Dr. Sajtos Sándor: megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az ülést 19,05 
órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor Tóth János
 alpolgármester    jegyző
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