
Tahitótfalu Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Szám: 22/2008.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. november 
12.-én (csütörtök) 17,00 órakor tartott rendkívüli 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.  Sajtos  Sándor:  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja  a  Képviselő-testület 
határozatképességét (14 főből 9 fő jelen).  Javaslatot tesz a napirendre, és felkéri 
Kubanek István és Gaál Sándorné képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

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

NAPIREND:

1./ A 2009. évi Önkormányzati rendezvények előkészítése
(pályázat Eperfesztivál - Nyárbúcsúztató)
Előadó:  Dr. Magyar Gábor  Kulturális Bizottság Elnöke

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

3./ Egyebek

Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatást ad Közép – Duna – Völgyi  Környezetvédelmi és 
Vízügyi  Felügyelőség  által  megtartott  helyszíni  szemléről  (Cseresznye  -  Pacsirta 
utca),  és beszámol a szemlén készült  jegyzőkönyv tartalmáról  (kötelezés az árok 
megtisztítására, két áteresz megépítésére Leányfalu Önkormányzatával  közösen - 
határidő március 30). Ismerteti Szabó Imre környezetvédelmi miniszternek írt levelét 
(Fővárosi  Vízművek  kerítésépítése),  melyben  kéri  a  kerítés  építésének 
felfüggesztését,  és  egyeztető  fórum  összehívását.  Tájékoztatja  a  Képviselő-
testületet,  hogy  holnap  sor  kerül  egy  árvízvédelmi  konferenciára,  melyen 
felszólalásában a gát szükségességére kívánja a figyelmet felhívni. A központi orvosi 
ügyelet  támogatásával  kapcsolatban  a  környező  települések  polgármesterei 
megbeszélést kezdeményeztek. 
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1./ A  2009.  évi  Önkormányzati  rendezvények  előkészítése  (pályázat 
Eperfesztivál - Nyárbúcsúztató)

Dr.  Sajtos  Sándor:  összefoglalja  az  előző  ülésen  történteket.  Javasolja,  hogy 
határozzák  meg  az  önkormányzati,  illetve  községi  rendezvényeket,  ennek 
megfelelően a támogatást valamint a községi rendezvényeken az önkormányzat 
feladatait. Felkéri Dr. Magyar Gábor képviselőt a napirend előterjesztésére. 

Dr.  Magyar  Gábor:  az  előző  évek  tapasztalatai  alapján  a  Kulturális  Bizottság 
javasolja, hogy a pályázat minél hamarabb kerüljön kiírásra. 

Szabó Judit 17,17 órakor megérkezett. 

Dr. Magyar Gábor: a Kulturális Bizottság javaslatát ismerteti a pályázat kiírásával 
kapcsolatban: - három évre kötendő szerződés,

- együttes pályáztatás (Nyárbúcsúztató, Eperfesztivál),
- Eperfesztivál 6 M Ft, Nyárbúcsúztató 2,5 M Ft pályázati összeg,
- teljes energiaellátás, 
- 1000 fős rendezvénysátor biztosítása,
- 3 évre visszamenő referencia,
- előrevetített díjnövekedés.

Karácsony Ádám: pénzügyi szempontból mi szól a három éves szerződés mellett?

Gaál  Sándorné:  az  Eperfesztivál  szinte  csak  szponzori  pénzből  valósul  meg, 
költségvetést  nem  érint.  Két  évet  javasol  (erre  a  ciklusra),  és  hogy  a  fellépők 
kifizetése hivatali időben, a hivatalban történjen (nem biztonságos).

Dr. Sajtos Sándor: a helyszín esetleges változása bizonytalanná teszi a több éves 
kiírást. 

Kubanek István: mi történik, ha a terület tulajdonosa bérleti díjat kér?

Dr. Magyar Gábor: Magyar Zoltán ezentúl nem tudja ingyen biztosítani a helyszínt, 
de 6 M Ft-ból még így is színvonalas rendezvény valósítható meg. 

Dr. Sajtos Sándor: először az önkormányzati ünnepekről kell dönteni. 

Gaál Sándorné: a 2009. évi programterv elkészült?

Vaczó Zoltán:  a  kulturális keret  3 M Ft,  ebből  eddig is  tudtuk a rendezvényeket 
finanszírozni.  Javasolja,  hogy  a  három  nemzeti  ünnep,  a  Nyárbúcsúztató  és  az 
Eperfesztivál mellé még egy programot válasszon a testület, amit biztos támogatni 
tud. 

Dr. Sajtos Sándor: nem biztos, hogy jövőre 3 M Ft lesz a kulturális keret. 

Dr. Magyar Gábor: csak a kulturális programok, és a turizmus hozhat érdeklődést a 
településre iránt. 
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Szabó  Judit:  2008.  évben,  sem  az  Eperfesztivál,  sem  a  Nyárbúcsúztató 
költségvetéséről nem fogadott el a testület pénzügyi beszámolót. Nem lehet dönteni 
a terület felhasználásáról sem, amíg nem áll a rendelkezésünkre a tulajdonos írásos 
nyilatkozata,  ami  az elmúlt  héten beszerezhető lett  volna.  Elég egy nagyszabású 
rendezvény  a  településen  (Eperfesztivál),  ezért  a  szüreti  felvonulást  javaslom 
községi rendezvénynek a Nyárbúcsúztató helyett. 

Dr.  Magyar  Gábor:  mivel  még nem döntött  a  testület,  írásos megállapodás nem 
született a terület bérletéről, de szóban egyeztettünk. A szüreti felvonulás októberi 
rendezvény, a Nyárbúcsúztató augusztusi, és ebben az évben is nagy igény volt a 
Nyárbúcsúztatóra.

Dr. Sajtos Sándor: javasolja, először döntsön a testület melyek az önkormányzati 
rendezvények. 

Vaczó Zoltán: a civil szervezetek rendezvényein, a hivatali dolgozók ugyanazokat a 
feladatokat  látják  el,  mint  a  nemzeti  ünnepek  alkalmával  (paravánok,  sátrak 
felállítása, terület megtisztítása, rendezvény utáni takarítás stb.). Válasszuk teljesen 
külön az önkormányzati és egyéni civil szervezet által rendezett programokat.

Dr. Sajtos Sándor: anyagi támogatást amennyiben van rá lehetőség biztosítsunk, de 
a  lebonyolítás  a  szervező  feladata  legyen.  Ha  elkészül  a  programterv,  akkor  a 
Kulturális  Bizottság  tegyen  javaslatot,  hogy  mely  egyéb  rendezvényeken,  milyen 
konkrét feladatot vállaljon a hivatal. 

Dr. Magyar Gábor:  az idei Eperfesztivál  lebonyolításában, és a nemzeti ünnepek 
szervezésében nagy szerepet vállaltak a civil szervezetek képviselői (pl.:TETA). Ha 
ezentúl a hivatal nem segít, akkor nem is várhat el segítséget.

Tóth  János:  a  TETA nagyon  sok  rendezvényt  a  saját  nevén  szervez,  de  nincs 
tagsága, így nem lehet tudni ki, (esetleg melyik másik civil szervezet tagja) milyen 
feladatot vállal a lebonyolításban. Valóban nem vonulhat ki az önkormányzat minden 
egyéb rendezvény szervezéséből, de a hivatal fizikai dolgozóinak részvételét ezentúl 
korlátozni  kell.  Nem  lehet  évente  26  (hétvégi)  rendezvényt  önkormányzati 
segítséggel lebonyolítani. Fogadja el a Kulturális Bizottság a község programtervét, 
és  határozza meg,  melyek  azok a  rendezvények,  amelyek  megvalósítására  lehet 
pályázni.  A  közönség  igénye  alapján  kell  eldönteni,  melyik  programot  érdemes 
megrendezni  (Nyárbúcsúztató  vagy  szüreti  felvonulás).  Szerintem  mindkettő  sok 
érdeklődőt  vonz,  és  valóban  nem  volt  szerencsés  idén  a  két  rendezvény 
összevonása. Két éves szerződést javaslok, a ciklus végéig, de a jelenlegi gazdasági 
helyzetben  a  lehetséges  szponzorok  nem  biztos,  hogy  vállalják  ezt  a  magas 
pályázati  összeget,  ráadásul  a  rendezvénysátor  biztosítása  kb.  1  M  Ft,  és  a 
felállítása sem könnyű feladat. 

Csörgő  Mihály:  akkor  szervezzünk  rendezvényt,  ha  a  terület  tulajdonosa  már 
nyilatkozott. Nem javaslom a hosszú távú szerződést, és a két rendezvény összevont 
pályázati kiírását sem. 
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Vaczó  Zoltán: javasolja,  döntsön  a  Képviselő-testület  arról,  hogy  a  2009.  évi 
Eperfesztivált  pályázat  kiírása  alapján  önkormányzati  rendezvényként  kívánja-e 
lebonyolítani.

Dr. Sajtos Sándor: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta döntését (Dr. Magyar Gábor nincs 
jelen). 

201/2008. (11.12.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  a  2009.  évi  Eperfesztivált, 
mint  önkormányzati  rendezvényt  kívánja  lebonyolítani,  mely  így 
szerepeljen a községi programokban. 

Határidő: 2009.06.08.
Felelős:   Dr. Magyar Gábor Kulturális Bizottság elnöke

Kubanek István: a TETA létező szervezet, bár valóban kevés taggal rendelkezik.

Törökné  Kelemen  Ildikó:  javasolja,  hogy ne  legyen  ilyen  nagyszabású  a 
Nyárbúcsúztató  (két  nap,  délutáni  programokkal),  de  a  pályázat  együtt  kerüljön 
kiírására.

Vaczó Zoltán: támogatom a Nyárbúcsúztató megrendezését, de más arculattal (egy 
estés, zenés-táncos program). 

Schottner  Jánosné:  az  augusztus  nehéz  időszak  a  családoknak  (nyaralás, 
iskolakezdés).

Dr. Magyar Gábor: ez nem az önkormányzat kockázata, hanem a szponzoré. 

Karácsony Ádám:  sátor csak az egyik rendezvényen legyen, a magas költségek 
miatt. 

Gaál Sándorné:  egyetértek azzal, hogy az Eperfesztivál továbbra is nagyszabású 
rendezvény  legyen  szponzori  támogatással.  Javaslom  azonban,  hogy  a 
Nyárbúcsúztató inkább a községnek szóló programok közé tartozzon, és fedezetét a 
Kulturális  Bizottság  keretéből  előre  határozzuk  meg.  A  szüreti  felvonulás 
lebonyolítását a civil szervezetek feladatai közé sorolnám.

Verebes Sándor 18,25 órakor megérkezett. 

Dr. Sajtos Sándor: ha együtt pályáztatjuk, nem nekünk kell finanszírozni. 

Tóth János: évente csak két nagyszabású rendezvény lebonyolítására kerül sor a 
településen. Előfordulhat, hogy nem is lesz pályázó a magas pályázati összeg miatt, 
akkor majd dönthetünk az egyik rendezvény javára.
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Szabó Judit: a Nyárbúcsúztató tervezett időpontja egyezik a Szentendre nyitva éjjel-
nappal rendezvénnyel. 

Kubanek István: a programot a pályázat nyertese állítja össze? 

Dr.  Magyar  Gábor:  Nem!  Az  a  bizottság  feladata,  természetesen  egyeztetve  a 
szponzorral. 

Csörgő Mihály: csak abban az esetben támogatom a Nyárbúcsúztatót, ha nem a 
községnek kell finanszírozni.

Dr. Sajtos Sándor: a Nyárbúcsúztató 2009. évben önkormányzati rendezvényként 
kerüljön lebonyolításra.

A  Képviselő-testület  9  igen  1  nem  (Szabó  Judit)  szavazattal,  és  1  tartózkodás 
(Verebes Sándor) mellett meghozta döntését. 

202/2008. (11.12.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete a 2009. évi Nyárbúcsúztatót, 
mint  önkormányzati  rendezvényt  kívánja  lebonyolítani,  mely  így 
szerepeljen a községi programokban. 

Határidő: 2009.06.08.
Felelős:   Dr. Magyar Gábor Kulturális Bizottság elnöke

Csörgő  Mihály:  a  szerződés  tartalmazza  azt  is,  hogy  a  szponzor  az 
önkormányzattól, nem kérhet a rendezvény lebonyolításához támogatást. 

Dr. Magyar Gábor: ezért javaslom, hogy a két rendezvény pályázata együtt kerüljön 
kiírásra. 

Gaál  Sándorné:  a  kiegészítő  programokra  (tűzzománc  kiállítás,  homokfoci  stb.) 
külön keretet határozunk meg? 

Dr. Magyar Gábor: igen külön finanszírozzuk. 

Dr. Sajtos Sándor: felkéri Tóth János jegyzőt, foglalja össze a javaslatokat. 

Tóth János: összefoglalja az elhangzottakat: az önkormányzat saját költségvetésből 
nem  támogatja  az  alaprendezvényt,  viszont  a  kiegészítő  rendezvényeket  -  a 
kulturális keret  terhére -  (tűzzománc kiállítás homokfoci,  lekvár  főzés) igen,  a két 
rendezvény pályázata együtt kerül kiírásra.

A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem (Szabó Judit) szavazattal, 3 tartózkodás mellett 
(Vaczó Zoltán, Verebes Sándor, Schottner Jánosné) meghozta döntését. 
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203/2008. (11.12.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  az  Eperfesztivál  és 
Nyárbúcsúztató alaprendezvényhez anyagi támogatást nem biztosít. 
A  kiegészítő  rendezvények  (pl.:  kiállítás,  sport,  lekvár  főzés) 
költségeit az önkormányzat fedezi. 

A  Képviselő-testület  a  két  rendezvény  lebonyolítására  egy 
pályázatot ír ki.

Határidő: 2008.12.15.
Felelős:   Dr. Magyar Gábor Kulturális Bizottság elnöke

Karácsony  Ádám:  jövőre  nem  fogom  támogatni  az  utolsó  pillanatban  kért 
támogatást, mint az idei Nyárbúcsúztató megrendezése kapcsán történt.

Tóth János: hány évre kerüljön kiírásra a pályázat?

Dr.  Sajtos  Sándor:  aki  a  két  éves  pályázati  kiírással  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal a javaslatot nem támogatta.

Dr.  Sajtos  Sándor:  aki  az  egy  éves  pályázati  kiírással  egyetért,  kézfeltartással 
jelezze.

A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem (Dr. Magyar Gábor) szavazattal, és 2 tartózkodás 
mellett (Gaál Sándorné, Verebes Sándor) meghozta döntését. 

204/2008. (11.12.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  az  Eperfesztivál  és 
Nyárbúcsúztató rendezvény lebonyolítására 1 évre ír ki pályázatot 
 
Határidő: 2008.12.01.
Felelős:   Dr. Magyar Gábor Kulturális Bizottság elnöke

Dr. Sajtos Sándor:  kéri,  hogy a kiírással  kapcsolatban a képviselők tegyék meg 
javaslataikat. 

Dr. Magyar Gábor: teljes körű referencia 3 évre visszamenőleg, energiaellátás és 
rendezvénysátor biztosítása.

Dr. Sajtos Sándor: ha nem rendelkezik három éves referenciával?

Dr.  Magyar  Gábor:  teljes  körű  referencia  max.  3  évre  (minden  általa  szervezett 
rendezvényről).
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Vaczó Zoltán: a két rendezvényre különböző nagyságú a pályázati összeg, de kiírás 
feltételei ugyanazok. A Nyárbúcsúztatóra a pályázati kiírást pontosítani kell. 

Dr. Sajtos Sándor: ez a Kulturális Bizottság feladata. 

Dr. Magyar Gábor: a bizottság javaslata az, hogy a feltételek mindkét rendezvény 
esetében ugyanazok legyenek. 

Tóth János:  ha a beérkezett pályázatok azt mutatják, hogy így a szervezés nem 
vállalható, újra kiírható a pályázat más feltételekkel. 

Dr. Sajtos Sándor: a pénzügyi kifizetéssel kapcsolatban kell döntenünk. 

Tóth János: vagy előtte fizetünk, vagy a helyszínen, ha hivatali időben szeretnénk 
elszámolni, egy fellépő sem fogja vállalni a szereplést. 

Törökné Kelemen Ildikó: 50 %-ot előre, 50 %-ot a fellépés után teljesítünk.

Dr. Magyar Gábor: nem ez a kialakult gyakorlat. 

Tóth János: arról is dönteni kell, hogy a nyertes lebonyolító közvetlenül fizeti-e, a 
rendezvény egyes költségeit, vagy nem. 

Dr. Sajtos Sándor: a kifizetés feltételeit ki kell dolgozni.

Szabó  Judit:  a  pénzügyi  fedezet  letétbe  helyezését,  meg  kell  határozni  a 
Nyárbúcsúztató esetében is.

Tóth János: a Nyárbúcsúztató kiírás feltételeit ismerteti: a pályázó köteles biztosítani 
a  programok lebonyolításához szükséges technikai,  pénzügyi  feltételeket,  100 db 
sörpadot, 2 db egyenként 20 m2 öltözősátrat, VIP szolgáltatásokat a rendezvénysátor 
elkülönített részében, 8 db mobil WC-t, kötelessége a takarítás, és vagyonvédelem 
megszervezése, hatósági engedélyek beszerzése, a szerzői jogvédő szervezet által 
meghatározott díj megfizetése. A pályázati összeg nem lehet kevesebb 2,5 M Ft-nál, 
amit  a  rendezvény  időpontját  megelőzően  legalább  egy  héttel  előtte  letétbe  kell 
helyeznie.  A pályázó reklámfelületet  kap a Nyárbúcsúztatóra készülő plakáton és 
szórólapon.

Dr. Sajtos Sándor: a szerződést elő kell készíteni, a pályázat elbírálásáig. A kiírást, 
legkésőbb  két  hét  múlva  az  elhangzottak  megfelelően  kell  előkészíteni,  és 
jóváhagyni. Javaslom, erre Dr. Magyar Gábort a Kulturális Bizottság elnökét kérjük 
fel,  mivel  Tóth  János  jegyző  kijelentette,  hogy  sem  a  szervezésben,  sem  a 
lebonyolításban nem kíván részt venni. 

Tóth János: hol jelenjen meg a kiírás? Tavaly az Eperfesztivál, és az önkormányzat 
honlapján hirdettünk. 

Dr. Magyar Gábor: javaslom, hogy egy országos napilapban jelenjen meg. 
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Tóth  János:  javaslom,  hogy  a  honlapokon  (Eperfesztivál,  községi,  kistérségi), 
valamint a Magyar Hírlapban hirdessünk. 

Dr.  Magyar  Gábor:  december  15.-e  legyen  a  határidő,  és  módosítsuk  az  éves 
üléstervet december 18.-ra.

Dr.  Sajtos  Sándor:  aki  egyetért  az  elhangzott  módosításokkal,  hogy  a  pályázat 
kiírását  Dr.  Magyar  Gábor  koordinálja,  valamint  hogy  az  említett  médiumokban 
hirdessünk, kézfeltartással szavazzon. 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta döntését. 

205/2008. (11.12.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  az  Eperfesztivál  és 
Nyárbúcsúztató  2009.  évi  lebonyolítására  pályázatot  ír  ki,  mely 
pályázatot a községi, kistérségi és eperfesztivál.com honlap mellett, 
a Magyar Hírlapban is meg kell  jelentetni.  Kiírás: 2008. november 
27.-ig., beadási határidő: 2008.12.15.
A  Képviselő-testület  felkéri  Dr.  Magyar  Gábort,  a  pályázati  kiírás 
pontosítására és megjelentetésére. 

Határidő: 2008.11.27.
Felelős:   Dr. Magyar Gábor Kulturális Bizottság elnöke

Dr.  Magyar  Gábor:  Stiglmayer  Gábor  a  Dunakanyari  Nyári  Játékok  szervezője 
kifejezetten  azt  kérte,  hogy  a  rendezvényhez  a  település  a  Nyárbúcsúztatóval 
kapcsolódjon. 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (Szabó Judit) meghozta 
döntését. (Kubanek István nincs jelen)

206/2008. (11.12.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  a  2009.  évi  Dunakanyari 
Nyári Játékok rendezvénysorozathoz a Nyárbúcsúztató programmal 
csatlakozik. 

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a határozat kiadására. 

Határidő: azonnal
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor

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

Dr. Magyar Gábor eltávozott. 
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2./ Tulajdoni ügyek.

Károlyi Gábor kérelme

Dr.  Sajtos  Sándor:  ismerteti  a  kérelem  tartalmát  (vételi  ajánlat  önkormányzati 
ingatlanokról), majd tájékoztatást ad arról, hogy a kérelmező a megvásárolni kívánt 
területet bekerítette, sőt az egyik önkormányzati  telken engedély nélkül építkezett. 
Javasolja, hogy további vizsgálat után döntsön a testület. 

Önkormányzati megtakarítás befektetése (110 M Ft)

Dr. Sajtos Sándor: a volt Optima betét megszüntetése (70 M Ft), és az összeg egy 
hónapos lekötése az OTP-nél 470 eFt kamatot eredményezett. Az OTP-től érkezett 
újabb ajánlatot ismerteti (70 M Ft, 90 napos lekötés, 9,7 % kamat). Ezzel egy időben 
egy másik összeg (40 M Ft) futamideje is lejárt (+260 eFt). Abban az esetben, ha a 
110  M  Ft-ot  egyben  kötnénk  le  90  napra,  10,5  %-ot  tudnak  ajánlani.  Így  még 
maradna  az  önkormányzatnak  40  M  Ft-ja,  amely  folyamatos  lekötéssel  bír,  de 
szükség esetén felhasználható. 

Vaczó Zoltán:  Budapest Bank ajánlatát ismerteti  (11,25 %, 2009 végéig garantált 
kamat,  jegybanki  alapkamat  változást  figyelembe  véve,  havonta  megújítható, 
kivehető).

Gaál  Sándorné:  most  a  bankok,  a  hosszabb  távra  lekötött  betéteket  helyezik 
előtérbe,  és  erre  adnak  garantáltan,  a  jegybanki  alapkamattól  jóval  magasabb 
ajánlatot  (11,5-13%).  Ebben  az  esetben  az  elhelyezéskor  adott  (napi)  kamat 
érvényes. 

Dr. Sajtos Sándor: a garanciát is figyelembe kell venni. 

Törökné Kelemen Ildikó: egy hónapos lekötést javasol.

Gaál  Sándorné:  lehet,  hogy  11  %-ot  is  adna  az  OTP,  ha  el  akarnánk  vinni  a 
70 M Ft.-os betétet.

Dr. Sajtos Sándor: a biztonság miatt az OTP-t javaslom.

Vaczó Zoltán: egy hónapra egy összegben 110 M Ft lekötését javaslom az OTP-nél, 
ha a kamat 11% feletti.

Dr. Sajtos Sándor: abban az esetben, ha ezt nem ajánlja fel, a 70 M Ft, az MKB-nál 
kerül  lekötésre egy hónapra.  Más észrevétel,  hozzászólás nem lévén szavazásra 
bocsátja a javaslatot. 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését. 
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207/2008. (11.12.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete 110 mFt-ot 1 hónapra leköti 
az OTP-nél amennyiben annak kamata a 11 %-ot meghaladja. Más 
esetben 70 mFt-ot az MKB-nál, 40 mFt-ot az OTP-nél köt le.

A Képviselő-testület  felhatalmazza az  alpolgármestert  a  határozat 
végrehajtására. 

Határidő: 2008.11.18.
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor

Közművek engedélyeztetése

Tóth  János:  ismerteti  a  kérelmek  tartalmát  (Vöröskő  u.  -  29.  csatornabővítés, 
Kisoroszi út - elektromos hálózat bővítés, Béke utca - elektromos hálózat bővítés).

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését. 

208/2008. (11.12.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  közművezetékek 
megépítéséhez  közterület  használatot  biztosít,  tulajdonosi  és 
közútkezelői hozzájárulás mellett: 

Vöröskő utca 29. -csatornabekötés
Kisoroszi út - elektromos hálózat bővítés
Béke utca - elektromos hálózat bővítés

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármesteri  hivatalt  a  határozat 
kiadására. 

Határidő: 2008.11.25.
Felelős:   Tóth János

Rácz Gábor kérelme

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (Felsővillasor útfelújítási lakossági 
kezdeményezésének támogatása – 420.000 Ft).

Szabó Judit: tulajdonosi hozzájárulást is kell adni. 

Csörgő Mihály: ha az útfelújítási keretbe belefér, támogatom a kérelmet. 

Szabó Judit: ki végezteti el a munkát? Ha a lakók nem biztos, hogy a minősége 
megfelelő lesz. 

Tóth János:  szerződést kell  kötni  a kivitelezővel az önkormányzati  részre, amiért 
felelősségre is vonjuk.
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Dr.  Sajtos  Sándor: aki  szerződéskötéssel,  illetve  műszaki  ellenőr  bevonásával 
kiegészítve, támogatja az útfelújítási kérelmet, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését. 

209/2008. (11.12.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete a Felsővillasor útfelújításához 
350 eFt + Áfa összeget biztosít. 

A  Képviselő-testület  felkéri  az  alpolgármestert  a  szerződés 
megkötésére és műszaki ellenőr alkalmazására.

Határidő: 2008.11.25.
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor

Közvilágítás bővítés

Csörgő Mihály:  ismerteti  a  bekért  árajánlatot  (Tamási  Áron u.-  Rózsa u.  közötti 
szakasz), légkábel (két oszlop, egy világítótest) 290.000,- Ft; földkábel (egy oszlop, 1 
világítótest) 470.000,- Ft. Légkábelt javasol, az utcára kiültetett fasor végett. 

Tóth János: az ott lakók is hozzájárulnak a bővítéshez?

Csörgő Mihály: az utat a lakók építették. 

Dr.  Sajtos  Sándor:  a  közvilágítás  bővítésére  tervezett  keretből  (1,5  M  Ft) 
finanszírozni tudjuk. Aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze. 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését. 

210/2008. (11.12.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község Képviselő-testülete  a  közvilágítás  kiépítését  (a 
Tamási  Áron  u.  –  Rózsa  u.  között),  oszlopon  légvezetékkel 
jóváhagyja.

A Képviselő-testület  felhatalmazza az  alpolgármestert  a  határozat 
végrehajtására. 

Határidő: 2008.12.15.
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor

Csörgő Mihály: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Konkoly Kornél kérésére az 
Ereszvény utca egy bizonyos szakaszának egyirányúsírására sor került. Elmondja, 
hogy a H.É.SZ. írásos részébe, a tervező még mindig nem vezette át, a testület által 
kért módosításokat. 

Verebes  Sándor:  a  Magyar  Közút,  Pócsmegyer  és  Szigetmonostor  között  árkot 
takarított, és azt a földet a Csapásra hordta, amit azóta sem szállított el. 



12

Tóth  János:  a  jelenleg  érvényben  lévő  szabályok  szerint  1m alatti  feltöltés  nem 
engedély köteles. 

Verebes Sándor: azt a területet már rég vissza kellett volna vennünk.

Dr. Sajtos Sándor: folyamatban van, dolgozunk rajta. 

Szabó Judit: javasolja, hogy a Tahitótfaluért emlékérem határidejét december 31.-ről 
január 31.-re módosítsa Képviselő-testület.

Vaczó Zoltán: nem javasolja a módosítást. 

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

A Képviselő-testület 1 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett (Karácsony Ádám) 
nem támogatta a rendeletmódosítást. 

Csörgő Mihály: A Sportcsarnok tetejének beázására hívja fel a figyelmet (H.É.SZ. 
módosítása a héjazattal kapcsolatban). 

Tóth  János:  Az  Építési  Bizottság,  a  következő  ülésén  dolgozza  ki  a  határozati 
javaslatát. 

Csörgő Mihály: tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Építési Bizottság november 
20.-án 19,00 órakor ülést tart. 

Gaál  Sándorné:  tolmácsolja  a  TETA  kérését,  miszerint  az  Adventi  rendezvény 
nyomdaköltségét 100 eFt-tal támogassa a Képviselő-testület, forrás a kulturális keret.

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

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett (Szabó Judit) meghozta 
döntését. 

211/2008. (11.12.) Képviselő-testületi határozat

Tahitótfalu  Község  Képviselő-testülete  az  Adventi 
rendezvénysorozat költségeihez max 100 eFt támogatást biztosít a 
nyomdai költségekre. 
 
A  Képviselő-testület  felhatalmazza az  alpolgármestert  a  határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2008.12.10.
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor

Tóth János: a polgármester választásról tájékoztatja a Képviselő-testület, és a Helyi 
Választási Bizottság határozatát ismerteti. 
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Dr.  Sajtos Sándor:  megköszönte a Képviselő-testület  munkáját  és az ülést  21,05 
órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor Tóth János
  alpolgármester    jegyző
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