
Tahitótfalu Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Szám: 21/2008.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. november 
06.-án (csütörtök) 17,00 órakor tartott üléséről.

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

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Hiányzók: Wágner Péter Antal, Verebes Sándor, Szabó Judit Nagyházú Miklós, Dr. 
Magyar Gábor, 

Dr.  Sajtos  Sándor:  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja  a  Képviselő-testület 
határozatképességét (13 főből 8 fő jelen).  Javaslatot tesz a napirendre, és felkéri 
Vaczó Zoltán és Karácsony Ádám képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

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

NAPIREND:

1./ Tájékozató a civil szervezetek működéséről
Előadó: Civil szervezetek vezetői

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

3./ Bizottságok tájékoztatója
Előadó: Bizottsági elnökök

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

5./ Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről és jövőjéről
Előadó: Tóth János jegyző

6./ Idősek Napja előkészítése
Előadó: Schottner Jánosné Népjóléti Bizottság elnöke

7./ Bursa Hungarica pályázatról döntés 
Előadó: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester
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8./ Egyebek

Dr.  Sajtos  Sándor:  tájékoztatja  a  megjelenteket  arról,  hogy  Budai  Mihály 
polgármester november 03.-án lemondott. 

1./ Tájékozató a civil szervezetek működéséről

Dr. Sajtos Sándor:  felkéri  a civil  szervezetek vezetőit  a tájékoztató rövid szóbeli 
kiegészítésére. 

Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidő Egyesület

Heincz Lászlóné  (elnök): röviden kiegészíti  a leírtakat (halászléfőző verseny, őszi 
lecsófőzés, stb. programokat ismerteti). 

Szabó Judit 17,10 órakor megérkezett.

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány

Kubanek István  (tag): megköszöni a Képviselő-testület támogatását. Reméli, hogy 
az  Alapítvány  a  falu  kulturális  és  közösségi  életében  jövőre  is  legalább  ekkora 
szerepet tud vállalni. 

Tahitótfalui Lovas Sport Egylet

Tóth János  (tag): röviden kiegészíti  a leírtakat  (fogathajtók,  lovasok támogatása, 
versenyek  szervezése,  önálló  rendezvények  szervezése,  az  Önkormányzat  által 
szervezett rendezvények lebonyolításában részvétel).

Őszirózsa Nyugdíjas Klub

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a beszámolóban említett programokat. 

Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú Egyesület

Szabó  Judit  (elnök): megköszöni,  hogy  az  Önkormányzat  jóvoltából idén az 
Énekkari  Zenei  Tábort  a tahitótfalui  faluházban tarthatta  meg az Egyesület,  ezt  a 
lehetőséget jövőre is szeretné igénybe venni.

Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sportegyesület

Papp Károly  (elnök): az egyesület  tagjai  a falu rendezvényeinek szervezésében, 
lebonyolításában részt is vesznek, a saját szervezésű programjaikon kívül. 

Tiszta Forrás Tahiért Szociális és Kulturális Egyesület

Konkoly Kornél  (elnök): kiegészíti  a leírtakat, és megerősíti  azt a tényt,  hogy az 
Egyesület  2008.  évben  önkormányzati  támogatást  nem kapott,  ami  a  működését 
nagymértékben nehezítette. 
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Dr.  Sajtos  Sándor:  levélben  már  tájékoztatást  adott  arról,  hogy  a  pályázatok 
elbírálásánál alapvető szempont volt, a civil szervezetek előző évi teljesítése. Mivel 
ez az egyesület idén alakult nem állt módunkban a tavalyi teljesítményt elbírálni. A 
következő  évben  is  lesz  pályázati  lehetőség,  amelyet  hasonló  módon  fog  a 
Képviselő-testület  elbírálni.  Érvényes  pályázat  beadása  nem  jelent  biztos 
önkormányzati támogatást. 

Tahitótfalui Sportegyesület

Dr. Sajtos Sándor: az egyesület már korábban elküldte írásos beszámolóját.

Együtt Gyermekeinkért Egyesület

Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Nagy Mária Éva elnök, 
bejelentette,  hogy az egyesület  működését megszünteti,  és az elnyert  támogatást 
visszautalja az önkormányzatnak. 

Vaczó  Zoltán:  javasolja,  hogy  a  civil  szervezetek  egyeztessék  időben  a 
programjaikat. 

Szabó Judit: nem érkezett felszólítás a munkaterv elkészítésére, és tavaly sem volt 
beépítve  a  civil  szervezetek  programja  az  önkormányzat  programtervébe.  Ez  a 
Kulturális Bizottság feladata lenne. 

Dr. Sajtos Sándor: holnap elküldjük a civil szervezeteknek a felkérő levelet. 

Gaál  Sándorné:  amennyiben  a  civil  szervezetek  nem  kapnának  önkormányzati 
támogatást 2009.-ben befolyásolná a működésüket? Ha igen, akkor az életképtelen 
szervezet. 

Heincz Lászlóné: a működést nem, csak a halászléfőző versenyt finanszírozzuk az 
önkormányzati támogatásból. 

Csörgő Mihály:  szomorúnak tartom,  hogy egy egyesület  különválasztja  Tahit  és 
Tótfalut. 

Konkoly  Kornél:  Tahiban  az  önkormányzat  nem  végez  munkát  (fűnyírás  stb.), 
annak ellenére, hogy sok adót fizet a településrész. Szervezetünk Tahiban felvállalja 
az önkormányzat  dolgát.  Külön kell  választani  az önkormányzati  és az egyesületi 
rendezvényeket. Az Eperfesztivált rendezhetnék a civil szervezetek is.  

Tóth János: egy szervezet sem kérte az önkormányzat támogatását az alapításhoz. 
A következő év gazdaságilag valószínűleg még nehezebb lesz. 

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

Dr.  Sajtos Sándor:  Budai  Mihály polgármester 2008. november 3.-án lemondott. 
Felkéri Tóth János jegyzőt, a tájékoztatásra. 
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Tóth János: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a lemondásról értesítést kapott 
a Közigazgatási Hivatal, valamint a Területi Választási Iroda vezetője, és ismerteti az 
ide vonatkozó jogszabályt (1997. évi C. törvény a választási eljárásról).

Verebes Sándor, és Dr. Magyar Gábor 17,40 órakor megérkezett. 

Tóth János ismerteti a polgármester lehetséges javadalmazását lemondás esetén (3 
havi végkielégítés kötelező, további 3 hónapról dönthet a testület).

Gaál  Sándorné:  a  Polgármester  Úr  40  éves  jubileumi  jutalomra  jogosult,  ami  a 
költségvetést érinti (5 havi javadalmazás). 

Tóth  János:  de  13.  havi  juttatásban  nem  részesül,  ezért  az  előző  hónapok 
megtakarítása közel 5 mFt. 

Dr. Sajtos Sándor: javasolja, hogy ezzel kapcsolatban a Pénzügyi Bizottság tegyen 
javaslatot.  Ezt  követően  beszámol  a  Kistérségi  ülésen  (e-közigazgatás 
bevezetésével,  és  a  kerékpárút  projekttel  kapcsolatos  problémák),  valamint  a 
Mikrotérségi ülésen (szemétszállítás kérdése; Fővárosi Vízművek engedély nélküli 
munkái  – korlátozási  kárpótlás megfogalmazása) történtekről.  Tájékoztatást ad az 
Október  23.-i  ünnepélyről  (támogatás:  Református  Egyházközség  500  eFt;  Tildy 
Alapítvány 160 eFt; helyi vállalkozók 200 eFt), a lakossági fórum történéseiről (Rózsa 
utca, Tormarét útépítés), valamint a volt OPTIMA betét felhasználásáról, lekötéséről 
(közel 1 mFt nyereség 1 hónap alatt). 

Nagyházú Miklós 18,00 órakor megérkezett.

Vaczó Zoltán:  a szelektív  hulladékgyűjtőből  nem külön gyűjtik  a szemetet.  Az e-
közigazgatással kapcsolatos problémákat nem értem. Nincs felelőse?

Szabó Judit: hiányolom az KVG Zrt. leveléből az elszállított hulladék mennyiségét, a 
szelektíven elszállított  hulladék kimutatását, és javaslom a december 31.-én lejáró 
szerződések átvizsgálását. E-közigazgatással kapcsolatban, van-e már felelős?

Csörgő Mihály: a kerékpárút tervére már költött a kistérség. Mi történik, ha ezután 
sem készül el?

Dr. Sajtos Sándor: több hatóság a beleegyezését, nyilatkozatát visszavonta. 

Vaczó Zoltán: az újságban kellene megjelentetni, hogy a KVG Zrt. azért akar árat 
emelni, mert a lakosok nagy része nem fizet szemétdíjat. 

Dr. Sajtos Sándor: adók módjára kell behajtani. 

Gaál Sándorné: abból is adódhat a kintlévőség, hogy a lakosság a szolgáltatással 
nincs megelégedve. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  a  problémákat  is  jelezni  fogjuk  a  szolgáltató  felé,  ezt  az 
elszámolásnál kompenzálniuk kell. 
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Karácsony  Ádám: a  szelektív  hulladékgyűjtő  szigetek  tisztántartása  a  hivatal 
költsége. Javaslom a mezőőr munkakörének kibővítését,  vagy közterület felügyelő 
alkalmazását. 

Nagyházú Miklós: a szelektív szigetek problémája valóban nem megoldott. Segítség 
lehetne a lakosság szemléletváltása, térfigyelő kamera alkalmazása, vagy a szigetek 
új helyre telepítése. 

Dr.  Sajtos Sándor:  az elmúlt  hónapban két  feljelentést  tett  az  önkormányzat  az 
illegális szemétlerakással kapcsolatban. Az Ereszvény utca 58. szám előtt eltört egy 
ivóvíz főnyomócső, amire a DMRV Rt. 24 óra után reagált. Ezalatt, a víz egy ingatlan 
alól  kimosta  a  földet,  így akár  az út  is  beszakadhat  (statikai  szakvélemény).  Ezt 
követően  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet  a  Közlekedésfejlesztési  Koordinációs 
Központnak írt levélről (mellékelve).

Vaczó Zoltán: miért nem szerepel a levélben a kanyarodó sávok kialakítása?

Dr. Sajtos Sándor: ez a lehetőség nem szerepelt a kialakítható forgalombiztonsági 
beruházások között. 
Tóth  János:  hamarosan  a  birtokunkban  lesznek  a  gátépítéssel  kapcsolatban 
kiküldött tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok. Ismerteti a Bírósági Végrehajtó Iroda 
ajánlatát  (1./  a végrehajtás költsége és a jutalék is pluszban kerül  behajtásra, 2./ 
nincs mit behajtani, a végrehajtás költsége az önkormányzatot terheli, 3./ részbeni 
behajtás esetén a behajtott részből kerül sor a költség és a jutalék kifizetésére). Az 
elmúlt időszakban több mint 10 mFt került a hivatal által behajtásra.

Ezt követően a Képviselő-testület 18,40-18,55 óráig szünetet tartott. 

3./ Bizottságok tájékoztatója

Oktatási Bizottság

Vaczó Zoltán:  novemberben kerül sor a bizottsági ülésre, melynek fő napirendje a 
Közoktatási Terv megvitatása lesz. 

Építési Bizottság

Csörgő  Mihály:  beszámol  az  ülésen  történtekről  (a  Helyi  Építési  Szabályzattal 
kapcsolatos  problémák,  Megyeri  hídhoz  kapcsolódó  egyedi  beruházások).  Ezt 
követően  ismerteti  a  Katolikus  Egyház  építési  engedély  kérelmét  (ravatalozó 
felújítása,  átalakítása),  melyet  a  bizottság  megvitatott.  Javasolja,  hogy a  temetők 
külön építési övezetbe tartozzanak. 

Szabó  Judit:  az  Építési  Bizottság  építész  tagjai  szerint  a  tervezett  épület 
esztétikailag nem felel meg, nem méltó kegyeleti hely céljára. Egyetértek azzal, hogy 
a  temetők  külön  övezetbe  tartozzanak,  de  a  beadott  terv  engedélyezését  nem 
támogatom!

Dr.  Magyar  Gábor:  figyelembe  kell  venni,  a  katolikus  közösség  igényét, 
elképzeléseit is.
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Mezőgazdasági Bizottság

Nagyházú  Miklós:  beszámol  az  ülésen  történtekről,  javasolja  a  talajterhelési  díj 
rendelet  felülvizsgálatát,  és  átdolgozását.  Mivel  a  „Tiszta  udvar,  rendes  ház” 
pályázatra, a pályázók jelentkezéséről szeptemberben szerzett tudomást a bizottság, 
javasolja, hogy a 25 000 Ft-os pénzjutalmat mind a négy ingatlantulajdonos kapja 
meg. Javasolja azt is, hogy amennyiben az Aprító Daráló Kft.  a tevékenységéhez 
szükséges szakhatósági engedélyeket megkapja, a Képviselő-testület támogassa a 
működését, mert erre a munkára szükség van a településen. 

Csörgő Mihály: abban a formában, ahogy ezt a tevékenységet most is végzi nem 
támogatható a működése.  Ha megkapja a szükséges engedélyeket,  és azt  be is 
tartja abban az esetben egyet értek. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  aki  a  „Tiszta  udvar,  rendes  ház”  pályázattal  kapcsolatban  a 
bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze. 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal meghozta döntését. 

182/2008. (11.06.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete a „Tiszta udvar, rendes ház” 
pályázatra  beérkezett  4  pályázatot,  a  Mezőgazdasági  Bizottság 
értékelése  alapján  jónak  ítéli  és  az  ingatlantulajdonosok  25  eFt 
támogatást  (összesen  100  eFt)  kapnak  az  önkormányzati 
költségvetésből  (Alföldi  Csaba  István,  2021  Tahitótfalu, 
Alsókáposztás  u.  2082/4;  Fekete  Lászlóné  2022  Tahitótfalu, 
Szentendrei út 96.; Tóth Tibor 2021 Tahitótfalu, Árpád u. 1/b; Bozóki 
Sándor 2021 Tahitótfalu, Kis köz 6/b).

A  Képviselő-testület  felkéri  az  alpolgármestert  a  határozat 
végrehajtására.

Határidő: 2008.11.20.
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor alpolgármester 

Pénzügyi Bizottság

Gaál  Sándorné:  a  bizottság  elnapolta  a  döntést  az  adó  és  díjtételek 
megállapításával  kapcsolatban,  a  bizonytalan  gazdasági  helyzet  miatt. 
Megfontolhatja azonban a testület az iparűzési adó esetleges csökkentését, hogy a 
közintézmények bérleti  díja helyi  bérlőknek kedvezményesen legyen megállapítva, 
és  hogy  a  közintézmények  használatát  csak  a  Képviselő-testület  engedélyével 
lehessen igénybe venni. A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület a 
főtéren  lévő  üzletek  számára  a  közterület  használatot  ne  engedélyezze,  mert  az 
balesetveszélyes, és esztétikailag is kifogásolható.

Dr. Sajtos Sándor:  aki a Pénzügyi  Bizottság javaslatával egyetért,  kézfeltartással 
jelezze. 
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A Képviselő-testület 12 igen szavazattal meghozta döntését. 

183/2008. (11.06.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  a  Hősök  tere  járdáira  nem 
biztosít  közterület  használatot  még kérelem esetén sem, mivel  az 
korlátozza  a  gyalogosközlekedést,  és  egyes  esetekben  még 
balesetveszélyt is okoz. 

A Képviselő-testület felkéri jegyzőt a közterület használat tilalmának 
rendeletben  történő  előkészítésére,  és  a  tilalomról  az  érintettek 
értesítésére. 

Határidő: 2008.11.25.
Felelős:   Tóth János jegyző

Tóth János:  adók tekintetében december 15.-ig dönthet a testület. A szemétdíjak 
esetleges csökkentésével (veszélyes hulladékgyűjtés), az adót megfontoltan lehetne 
emelni. Az iparűzési adó csökkentése befolyásolhatja a kiegészítő állami támogatást. 
Egységes díj megállapítását javasolja a Sportcsarnok használata esetén úgy, hogy a 
helyi használók támogatást kapjanak az önkormányzattól. 

Dr. Sajtos Sándor: az állami támogatás rendszere és nagysága változni fog. 

Kulturális Bizottság

Dr. Magyar Gábor: az Eperfesztivál és Nyárbúcsúztató pályázati kiírását ismerteti (a 
pályázat egyben kerüljön kiírásra 3 évre, 6+2,5 mFt szponzordíj, visszamenőleg 3 évi 
referencia,  energiaellátás  és  1000  fős  rendezvénysátor  biztosítása,  előrevetített 
díjnövekedés,  kiírás  2008.  november  10.,  beadási  határidő  2008.  november  28. 
12,00 óra). Foglalkozott a bizottság a Faluház operatív kérdéseivel (épület és kert 
folyamatos  rendben  tartása,  tűzoltó  készülékek  hiánya,  kulcs  nyilvántartása).  A 
Dunakanyari Nyári játékokkal kapcsolatban, a kistérségi megbízott elvi állásfoglalást 
kér, hogy a település a Nyárbúcsúztatóval kapcsolódik a rendezvényhez. A bizottság 
2009.  évre  tervezett  programjai:  Vasárnapi  vásárnapok,  Aprók  táncháza,  Családi 
táncház,  strand  sportjátékok  rendezvény,  Rétegzenei  Fesztivál,  Agrár 
hagyományőrző kiállítás, valamint egy művészeti fórum beindítása. Felmerült, hogy 
az  adventi  rendezvény,  kistérségi  szinten  kerüljön  megrendezésre,  de  a  TETA a 
javaslatot nem támogatta. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  felkéri  a  Kulturális  Bizottság  elnökét  arra,  hogy  a  civil 
szervezetek  programjai  a  beküldés  után  az  önkormányzat  programtervébe 
beépítésre kerüljenek. 

Schottner Jánosné: javasolja, hogy az adventi rendezvény kezdete december 7.-e 
(vasárnap) legyen, mert a 6.-a ütközik a Mikulás-bál időpontjával.

Tóth  János:  a  programokat  össze  kell  hangolni.  Meg  kell  határozni,  az 
önkormányzati rendezvényeket, mert a hivatal fizikai állományára nagyon sok munka 
hárul.  Nem  javaslom,  hogy  a  Nyárbúcsúztatóval  kapcsolódjon  a  település  a 
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Dunakanyari Nyári Játékokhoz, hiszen lehet, hogy nem is kerül megrendezésre. Az 
elkövetkezendő három hónapban a polgármester választást kell lebonyolítani, ezért 
az Eperfesztivál megszervezését nem tudom vállalni. 

Dr. Magyar Gábor: ha a pályázat egyben kerül kiírásra, biztos lesz Nyárbúcsúztató.

Szabó Judit: köszönetet mond az október 23.-i ünnepség előkészítőinek. Kéri, hogy 
a Képviselő-testületet foglaljon állást abban a kérdésben, hogy a két rendezvényre a 
pályázatot egyben írja-e ki. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  a  Kulturális  Bizottság  javaslata,  hogy  Családi  Táncház 
rendezvény számára  ingyenesen biztosítsuk  a teremhasználatot.  Aki  a  javaslattal 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal meghozta döntését. 

184/2008. (11.06.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  a  Családi  Táncház 
lebonyolításához a Népház nagytermét ingyenesen biztosítja. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza az  alpolgármestert  a  határozat 
kiadására.

Határidő: 2008.11.21.
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Vaczó  Zoltán:  javasolja,  hogy  az  Eperfesztivál  és  Nyárbúcsúztató  kérdését,  a 
következő ülésen külön napirendként tárgyalja a testület. 

Dr.  Magyar  Gábor:  az  együtt  pályáztatás  nagyobb  teret  biztosít,  ha  három évre 
hirdetjük meg, akkor nem kell minden évben órákat eltölteni a kérdéssel, a pályázati 
összeg elég magas egy tisztességes rendezvény lebonyolításához. Most időben el 
tudjuk kezdeni a szervezést, így még pénzt is takarítunk meg. 

Csörgő Mihály: nem tudok dönteni, nem is láttam a szerződéstervezetet.

Dr. Magyar Gábor:  mindenki  fogalmazza meg a javaslatait  és tárja a Képviselő-
testület elé. 

Karácsony Ádám: egy teljes ülésen tárgyaljuk az Eperfesztivált. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  2008.  november  12.-én  17,00  órától  rendkívüli  testületi  ülés 
összehívását javasolja az Eperfesztivál pályázattal kapcsolatban. 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal  meghozta döntését (Csörgő Mihály nincs 
jelen).
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185/2008. (11.06.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete november 12.-én 17,00 órától 
rendkívüli  ülést  tart,  melynek  főnapirendje:  A  2009.  évi 
önkormányzati rendezvények lebonyolítása pályázat kiírása. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a testületi ülés 
összehívására.

Határidő: 2008.11.12.
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Dr.  Magyar  Gábor:  bizottsági  ülésen  a  falvédős  kiadvány  újra  kiadása  és  a 
tahitótfalui képeslapok megjelentetése is szóba került.

6./ Idősek Napja előkészítése

Schottner  Jánosné:  ismerteti  az  Idősek  napja  rendezvény  időpontját  (2008. 
december  02.  kedd,  13,00),  és  javasolja,  az  5000  Ft/fő  juttatás  elfogadását 
(kb.  480 fő).  Felkéri  Tóth János jegyzőt,  és  Dr.  Sajtos  Sándor  alpolgármestert  a 
rendezvény megnyitására.

Gaál Sándorné: a Pénzügyi Bizottság a javaslatot támogatta. 

Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslattal egyetért kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal meghozta döntését.

186/2008. (11.06.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete az Idősek Napja alkalmából 
5000,- Ft támogatást biztosít a 70. életévüket 2008.12.31.-ig betöltő 
tahitótfalui  állandó  lakosok  részére,  továbbá  200  eFt-ot  a 
rendezvény lebonyolítására. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert és a Népjóléti 
Bizottság elnökét a határozat végrehajtására.

Határidő: 2008.12.02.
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

       Schottner Jánosné Népjóléti Bizottság elnöke

4./ Tulajdoni ügyek

Dr. Sajtos Sándor: felkéri az Építési Bizottságot, hogy Karnevál Katalin és Karnevál 
Bernadett kérelmét vizsgálja meg (96 hrsz.). 
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Baptista Egyház beadványa

Tóth  János:  ismerteti  a  kérelem  tartalmát  (közmű  hozzájárulás  megállapítása 
3314 hrsz.).  A rendeletben egységenként 96 000 eFt  –ot  jelölt  meg a Képviselő-
testület.

Vaczó Zoltán: 250 000 Ft-ot javasol.

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

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal meghozta döntését. 

187/2008. (11.06.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete 250 eFt-ban határozza meg a 
Baptista Tábor egyszeri hozzájárulási összegét a szennyvízcsatorna 
hálózatra csatlakozó ellenértékeként.
A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a határozat kiadására.

Határidő: 2008.11.20.
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Móricz-Elekfy utca lakóinak kérelme

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (két sebességlassító elhelyezése), 
valamint a MANUTAN HUNGÁRIA Kft. árajánlatát (223 580 Ft).

Csörgő Mihály: több utcából is érkezett ilyen jellegű igény, szükség is lenne rá, mert 
ennek az utcának valóban megnőtt a forgalma. 

Dr. Magyar Gábor: javasolja, hogy a költségek felét a lakók fizessék.

Dr. Sajtos Sándor: ha beérkezik a vételár fele, megrendeljük a sebességlassítókat. 
Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 

A  Képviselő-testület  11  igen  és  1  nem  (Csörgő  Mihály)  szavazattal  meghozta 
döntését.

188/2008. (11.06.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  az  Elekfy  utca  -  Móricz 
Zsigmond utca lakói kérésére 2 db mobil fekvőrendőr elhelyezésével 
egyetért az érintett utcákra. A Képviselő-testület a költségek 50 %-át 
a költségvetési tartalék terhére biztosítja (teljes költség 223 580,-Ft).
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az  alpolgármestert  a  mobil 
eszközök  megrendelésére,  amennyiben  a  költségek  50  %-át  az 
érintett lakosok befizetik. 

Határidő: 2008.12.30.
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor alpolgármester
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Molnár Károly kérelme

Dr.  Sajtos  Sándor:  ismerteti  a  kérelem  tartalmát  (Tahitótfalu,  1165/1  hrsz.-ú 
önkormányzati  ingatlan 10 éves bérlete,  rendben tartása és a területen fa épület 
elhelyezése).

Szabó  Judit:  ez  egy  keskeny  telek,  nem  tudja  betartani  az  előkert,  hátsókert, 
oldalkert méreteit!

Dr. Sajtos Sándor: aki a kérelmet támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület a kérelmet elutasította.

Török Bálintné kérelme

Dr.  Sajtos  Sándor:  ismerteti  a  kérelem  tartalmát  (gyógyszerkiadó  automata 
elhelyezése az orvosi ügyelet épülete előtt).

Dr. Magyar Gábor: javaslom a kérelmet elfogadásra. 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal meghozta döntését. 

189/2008. (11.06.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  a  Sziget  Gyógyszertár 
részére gyógyszer automata üzemeltetéséhez 1 m2 területet bérbe 
ad az orvosi ügyelet területén (2022 Tahitótfalu, Visegrádi u. 12.).
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az  alpolgármestert  a  bérleti 
szerződés megkötésére.

Határidő: 2008.11.27.
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Hati Lajos kérelme

Tóth János:  ismerteti a kérelem tartalmát (Tahitótfalu, 896/23 hrsz.-on lévő épület 
felújítása)  és  tájékoztatja  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy az  Építési  Szabályzat 
szerint ezen a területen telekalakítás nem lehetséges, a telkek nem beépíthetők, a 
meglévő épületek felújíthatók, de nem bővíthetők. 

Dr. Sajtos Sándor:  javasolja, hogy adjon a Képviselő-testület elvi  hozzájárulást a 
felújításra, és a következő ülésre bekért értékbecslést figyelembe véve döntsön az 
eladásról. 

Verebes Sándor: a borozó tulajdonosát is meg kellene kérdezni. 

Papp Dénes kérelme

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az értékbecslés tartalmát (12-18 Ft/négyszögöl)
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Vaczó Zoltán: 7,5 mFt-ot javasol.

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

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 2 tartózkodás (Törökné Kelemen Ildikó, 
Karácsony Ádám) mellett meghozta döntését. 

190/2008. (11.06.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  a  tahitótfalui  3723  hrsz.-ú 
ingatlant Papp Dénes részére 7,5 mFt-ért értékesíti. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a szerződés 
megkötésére.

Határidő: 2008.12.30.
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Tóth  János:  11-es  úton  lévő  étterem  közterület  használatáról,  parkolásával 
kapcsolatban kértek nyilatkozatot. 

Dr. Sajtos Sándor: aki a kérelemben foglaltakkal egyetért, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal meghozta döntését. 

191/2008. (11.06.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  a  Szo-Krisz  Kft.  kérelmére 
közterület  használatot  biztosít  az  üzlet  (Tahitótfalu, 
Szentendrei út 71.) működéséhez és a parkolók céljára, oly módon, 
hogy a parkolást az üzlet közvetlen előterében meg kell akadályozni, 
mivel a közlekedést korlátozza és balesetveszélyt okoz. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza az  alpolgármestert  a  határozat 
végrehajtására.

Határidő: 2008.11.20.
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Szabó Judit: helyezzen ki táblát a büfé elé.

Dr. Sajtos Sándor: a közútkezelőtől kell hozzájárulást és javaslatot kérni. 

Nagyházú Miklós: nem kell tábla, elég egy virágláda.

Ezt követően a Képviselő-testület 21,10-21,30 óráig szünetet tartott. 

Dr. Magyar Gábor eltávozott 21,30 órakor. 
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5./Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről és jövőjéről

Dr. Sajtos Sándor: felkérő Tóth János jegyzőt a tájékoztatásra. 

Tóth  János:  a  hivatal  létszáma  a  megnövekedett  lakosságszámhoz  képest 
elégséges.  Szükséges  lenne  még  egy  pénzügyi  (mérlegképes  könyvelő),  és 
igazgatási (testületi munka, pályázatok előkészítése) előadó foglalkoztatása. Konkrét 
javaslattal  a  jelen  gazdasági  helyzetben  nem  tudok  előállni.  A  rendezvények 
előkészítése és lebonyolítása sok feladatot ad a hivatal dolgozóinak, főleg a fizikai 
állományt veszi igénybe. Ezzel kapcsolatban az intézményvezetőkkel egyeztetésre 
lesz szükség. A szeptemberben lefolytatott Közigazgatási Hivatali vizsgálat jelentése 
szerint, január 1.-től a jogszabály által előírt két fő alkalmazása kötelező az építésügy 
területén. A köztisztviselők jutalmazására sor került  a költségvetés által  biztosított 
keretek között. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  a  pályázatok,  és  az  egyéb  beruházások  kapcsán 
megnövekedtek a feladatok. 

Ezt követően Dr. Sajtos Sándor elhagyta a helyiséget. 
Gaál Sándorné:  kéri,  hogy a Falugondnok szóban is számoljon be a feladatairól, 
majd javaslatot tesz az Alpolgármester Úr jutalmára (1,5 havi tiszteletdíj 375 eFt).

Csörgő Mihály: kéthavi bért javasol (500 eFt).

Gaál Sándorné: aki az 500 eFt jutalom összegével egyetért, kézfeltartással jelezze. 

A  Képviselő-testület  10  igen  szavazattal  meghozta  döntését  (Dr.  Magyar  Gábor, 
Dr. Sajtos Sándor nincs jelen).

192/2008. (11.06.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete 500 eFt jutalmat állapít meg 
Dr. Sajtos Sándor alpolgármester részére.

A Képviselő-testület felkéri az jegyzőt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős:   Tóth János jegyző

Dr. Magyar Gábor 20,00 órakor visszaérkezett. 

Tóth János: kéri a beszámoló elfogadását, és a személyi feltételek felülvizsgálatát, a 
következő évi költségvetés elfogadásakor.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás (Dr. Magyar Gábor) mellett 
meghozta döntését. 
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193/2008. (11.06.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  a  Polgármesteri  Hivatal 
működéséről  szóló  beszámolót  elfogadja,  és  a  2009.  évi 
költségvetés elfogadásakor a köztisztviselői létszámbővítéséről dönt, 
egyúttal  tudomásul  veszi  az  építésügyi  előadói  állás  1  fővel 
növelését 2009.01.01.-től. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  határozat 
végrehajtására.

Határidő: 2008.12.30.
Felelős:   Tóth János jegyző

Dr. Sajtos Sándor: javasolja, az Egyebek napirend tárgyalását a Bursa Hungarica 
pályázat elbírálása előtt. 

8./ Egyebek

Önkormányzati konyha kérelme

Dr.  Sajtos  Sándor:  ismerteti  a  kérelem tartalmát  (konyhai  eszközök  beszerzése 
697.080 Ft értékben).

Vaczó Zoltán: kéri, hogy a konyha működéséről, létszámáról kapjon a testület átfogó 
tájékoztatást. 

Dr. Sajtos Sándor: a konyha kérelmét javaslom elfogadásra.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal meghozta döntését. 

194/2008. (11.06.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  a  engedélyezi  az 
önkormányzati  konyha  gép-eszköz  beszerzését  (aprítógép)  max. 
697.080  Ft  értékben,  melynek  megrendelésére  felhatalmazza  a 
konyha vezetőjét. 

Határidő: azonnal
Felelős:   Oláh Lajosné

Orvosi ügyelet kérelme

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (ügyeleti dolgozók javadalmazása).

Dr. Magyar Gábor: az alapellátás minden egyes eleme forrásszegény, nem csak a 
sürgősségi ellátás. A háziorvosok sokkal több beteget látnak el  egy nap, mint az 
ügyelet.
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Vaczó Zoltán: javasolja, hogy ezentúl az egészségüggyel kapcsolatos kérelmek a 
költségvetés  elfogadása  előtt  kerüljenek  beadásra,  és  évente  egyszer  döntsön  a 
testület a támogatásról.

Dr. Sajtos Sándor: egyeztetni kell a többi településsel is. 

Katolikus Egyház kérelme

Dr.  Sajtos Sándor:  ismerteti  a  kérelem tartalmát  (1,5  mFt  támogatás  kérelem a 
ravatalozó átalakításához).

Csörgő Mihály: támogatja a kérelmet.

Tóth János: javasolja, hogy legyen megállapodás az Egyház és az Önkormányzat 
között a köztemetés lehetőségéről.

Dr. Magyar Gábor: vállalkozók segítségét is lehet kérni. 
Schottner  Jánosné: először  készítse  el  az  Egyház  a  megfelelő  tervet,  amit  a 
testület is el tud fogadni. Ha már támogatjuk, esztétikailag is feleljen meg számunkra.

Gaál Sándorné: ez a vita méltatlan, javaslom a támogatást.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 2 tartózkodás (Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) mellett meghozta döntését. 

195/2008. (11.06.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete a 1,5 mFt támogatást biztosít 
a  Katolikus  Egyház  által  fenntartott  temetőben  a  ravatalozó 
felújításához, átalakításához. A jogerős építési engedélyt követően a 
támogatás átutalására felkéri a Polgármesteri Hivatalt. 

A  Képviselő-testület  felkéri  az  alpolgármestert  a  határozat 
végrehajtására.

Határidő: 2009.03.31.
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Óvoda kérelme

Tóth János: ismerteti a kérelem tartalmát (nyugdíjazás miatt +2 fő alkalmazása).

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal meghozta döntését. 
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196/2008. (11.06.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község Képviselő-testülete  az  óvoda költségvetéséhez 
nyugdíjazás  miatt  többlet  -  kiegészítő  forrást  biztosít,  melynek 
rendeleti előkészítésére felkéri a jegyzőt. (931.450 Ft)

Határidő: 2008.12.15.
Felelős:   Tóth János jegyző

Dunakanyar Sportegyesület kérelme

Dr.  Sajtos  Sándor:  ismerteti  a  kérelem  tartalmát  (terembérlet  50%-os 
kedvezménnyel).

Csörgő Mihály: át kell gondolni.

Tóth János: javaslata, hogy december 31.-ig 50 %-os terembérlet kedvezményben 
részesüljenek, ezalatt a testület vizsgálja felül a támogatás indokoltságát. 

Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
A  Képviselő-testület  9  igen,  3  nem (Schottner  Jánosné,  Törökné Kelemen Ildikó, 
Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 

197/2008. (11.06.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete a Dunakanyar Se tornaterem 
használatához  50  %  támogatást  biztosít  2008.  december  31.-ig, 
mely  időpontig  a  Képviselő-testület  felülvizsgálja  a  támogatás 
indokoltságát. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza az  alpolgármestert  a  határozat 
kiadására. 

Határidő: azonnal
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Bodor és Fiai 2003 Kft. kérelme

Dr.  Sajtos  Sándor:  ismerteti  a  kérelem  tartalmát  (bérleti  díj  elengedése),  és 
tárgyalást javasol a szerződésmódosítással, és a településfejlesztési  szerződéssel 
(Pokol csárda) kapcsolatban.

Csörgő Mihály: amíg nem születik döntés a jelenlegi szerződés marad érvényben.

Gaál Sándorné: Bodor Úr elzárkózott akkor, mikor a testület a bérleti díj emeléséről 
szeretett volna vele tárgyalni. Most miért tárgyaljunk vele díjcsökkentésről? Mit fog 
tartalmazni a válaszlevél?
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Dr. Sajtos Sándor: a jelenlegi beadványt a Képviselő-testületnek nem áll módjában 
elbírálni.

Vaczó Zoltán: a tahitotfalu.lap.hu oldalt ezentúl én szerkesztem, várom a kéréseket, 
esetleg ötleteket. A Volán menetrend változása miatt, sokan nem jutnak el időben a 
békásmegyeri iskolákba, munkahelyekre. Erről tárgyalt már a kistérség?

Dr. Sajtos Sándor: igen, a Volán vizsgálja a lehetőségeket. 

Schottner Jánosné: a község lakói vásárolnának tahitótfalui címeres zászlót. 

Szabó Judit: a Hídépítő Zrt. egy kiadvány megjelentetéséhez 200 eFt támogatást 
adott.

Dr. Magyar Gábor: max. 300 eFt önkormányzati támogatást javaslok. 

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

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta döntését (Nagyházú Miklós nincs 
jelen).

198/2008. (11.06.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  a  Hídépítő  Zrt.  200  eFt 
támogatását kiegészíti 300 eFt-al, mely összeg felhasználásával a 
hídról  illetve  az  ezzel  összefüggő  kiállításról  kiadvány  készítését 
határozza el. 

A  Képviselő-testület  felkéri  az  alpolgármestert  a  határozat 
végrehajtására.

Határidő: 2009.03.31.
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Vaczó Zoltán:  a falvédős kiadványra is kell  kérni  árajánlatot. Az új térkép lassan 
készül. Mivel a faluház pályázaton nem nyert a település, a felújítás lehetőségein el 
kell gondolkozni. 

7./ Bursa Hungarica pályázatról döntés 

Dr. Magyar Gábor:  a szociális helyzet vitatásának mellőzését, és a pályázati pénz 
egyforma elosztását javasolja. 

Vaczó Zoltán: a pályázók szociális helyzetének vizsgálatát, és zárt ülést javasol. 

A Képviselő-testület 7 igen, és meghozta döntését. 
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199/2008. (11.06.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete a Bursa Hungarica pályázat 
pályázóinak szociális hátterét zárt ülésen tárgyalja. 

A  Képviselő-testület  felkéri  az  alpolgármestert  a  határozat 
végrehajtására.

Határidő: 2008.11.20.
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Ezt követően a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta 7. napirendet.

Dr. Magyar Gábor eltávozott. 

A 7. napirend megelőző részét zárt ülésen tárgyalta a Képviselő-testület.

Dr. Sajtos Sándor: havi 5000,- Ft/fő/hó támogatást 10 hónapig javaslok.

A  Képviselő-testület  7  igen,  3  nem (Schottner  Jánosné,  Verebes  Sándor,  Vaczó 
Zoltán) szavazattal, és 1 tartózkodás (Szabó Judit) mellett meghozta döntését. 

200/2008. (11.06.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete a 5000,- Ft/fő/hó támogatást 
biztosít a Bursa Hungarica pályázói közül az alábbiak részére, 10 
hónapon keresztül: 

Bacsa Mónika, 2022 Tahitótfalu, Orgona u. 2/b
Bacsa Melinda 2022 Tahitótfalu, Orgona u. 2/b
Csuzdi Gerda 2021 Tahitótfalu, Levendula u. 2.
Futó Máté Krisztián 2021 Tahitótfalu, Alsószérűk u. 5.

Gizella Endre 2021 Tahitótfalu, Mező Imre u. 10.
Homoki Ádám 2022 Tahitótfalu, Napsugár u. 28.
Puheli András György 2022 Tahitótfalu, Jókai köz 1.
Szabó Richárd 2022 Tahitótflau, Fürt u. 6.
Vaczó Anett 2022 Tahitótfalu, Pacsirta u. 9.
Vaczó Katalin 2022  Tahitótfalu,  Szentendrei  út 

65.
A  Képviselő-testület  felkéri  az  alpolgármestert  a  határozat 
végrehajtására.

Határidő: 2008.11.27.
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Dr.  Sajtos Sándor:  megköszönte a Képviselő-testület  munkáját  és az ülést  23,30 
órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor Tóth János
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