Tahitótfalu Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: 20/2008.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október
09.-én (csütörtök) 17,00 órakor tartott üléséről.
Helye: Községháza Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Hiányzók: Budai Mihály, Wágner Péter Antal, Verebes Sándor, Gaál Sándorné,
Dr. Magyar Gábor, Nagyházú Miklós
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket. Megállapítja a Képviselő-testület
határozatképességét (14 főből 8 fő jelen). Javaslatot tesz a napirendre, és 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 két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

2./

Bizottságok tájékoztatója
Előadó: Bizottsági elnökök

3./

Tulajdoni ügyek
Előadó: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

4./

Október 23-i ünnepség előkészítése
Előadó: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

5./

Rendezési Terv módosítása (H.É.SZ.) előkészítése
Előadó: Csörgő Mihály Építési Bizottság elnöke

6./

Hulladékgazdálkodás és díja – rendeletalkotás
Előadó: Tóth János jegyző

7./

Egyebek
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1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készített
tájékoztatót, és a két ülés között történt fontosabb eseményeket.
Verebes Sándor 17,25 órakor megérkezett.
Szabó Judit: az orvosi rendelő kerítésoszlopával mi történt?
Dr. Sajtos Sándor: mivel az oszloptartó nem rendelkezett alappal nem bírta el a
kaput. A javítása folyamatban van.
Verebes Sándor 17,25 órakor megérkezett.
Dr. Sajtos Sándor: a Környezetvédelmi Minisztérium, és Leányfalu község
önkormányzata kezdeményezésére, egyeztető tárgyalásra került sor a DMRV Rt.
vízbázis területével kapcsolatban, mely Tahitótfalut is érinti. A tárgyaláson
támogatást kértem, a Tahi oldalon lefolyó csapadékvíz elvezetéséhez, melyre pozitív
válasz érkezett (11-es út és a Duna part közötti terület), és a vízbázis kapcsán
korlátozási kárpótlást kezdeményeztünk (a kidolgozása folyamatban van). Részt
vettem a polgármesterek részére rendezett zalakarosi konferencián, melyen a
pályázati rendszerekről esett szó. Iskolaépítési pályázatot nem, viszont a vízbázis
védelmére indítanak pályázatot, melyre a vízbázis üzemeltetőjével közösen
készülhetünk. A konferencián egy általunk kiválasztott intézmény komplex öntözési
rendszer kiépítésének tervezői munkájához kapott településünk egy 200 eFt-os
utalványt. Ezt követően az M0-ás híddal kapcsolatos megbeszélésről ad
tájékoztatást, mely szerint településünknek lehetősége van gyalogátkelőhely
kiépítésére, középszigettel, sávelhúzással, sárga villogóval, nyomógombos
jelzőlámpával; a település belépési pontjain lassítók létesítésére sávelhúzással,
autóbusz öblök kialakítására, áthelyezésére, sebességkorlátozásra figyelmeztető
berendezés kihelyezésére, gyalogjárda építésére, és a közvilágítás kiépítésére.
85 %-os állami támogatással 15 %-os önrész vállalásával kell megfogalmazni a
kéréseinket, amelyet a Magyar Közút Kht, és a Közlekedési Minisztérium
szakbizottsága fog elbírálni. Felkéri az ÖKOMAT Kht. képviselőjét a tájékoztatásra
(veszélyes hulladék ingyenes elszállítása).
Garai Gabriella (ÖKO-MAT Kht marketing igazgatója): tájékoztatja a Képviselőtestület tagjait a Kht. működéséről, és szolgáltatásairól. A Kht. vállalja elektromos,
elektronikai, és veszélyes hulladék ingyenes begyűjtését a lakosságtól az ide
vonatkozó törvények szerint. Partnerük a FER GroupInvest Zrt. A begyűjtéseket
szombatonként tartják, az önkormányzatnak csak a lakosság megfelelő
tájékoztatásáról kell gondoskodnia.
Dr. Sajtos Sándor: megköszöni a tájékoztatást. A megbízott óvodavezető Csörginé
Kemény Ildikó megküldte vezetői programját, és javasolja, hogy az ezzel
kapcsolatban felmerülő kérdéseket a következő ülésen tárgyalják. Köszönetet mond
az október 6.-i megemlékezés szervezőinek, és a közreműködőknek.
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2./ Bizottságok tájékoztatója
Népjóléti Bizottság
Schottner Jánosné: javasolja, hogy a kedden tartott bizottsági ülés javaslatait zárt
ülésen tárgyalják.
Építési Bizottság
Csörgő Mihály: beszámol arról, hogy az iskola parkolója, és az orvosi rendelő
járdája elkészült. A Tahi óvoda udvarán a vállalkozó térítésmentesen vállalta a
viacolor lerakását. Ezt követően Orosz András árajánlatát ismerteti (orvosi rendelő
hátsó falának felújítása, rámpa kialakítása - 610 eFt).
Dr. Sajtos Sándor: a költségvetésben megszavazott keretből tudjuk finanszírozni.
Csörgő Mihály: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a volt bölcsőde épülete
ismét beázik, és a fal, valamint a lambéria penészedik, mivel az épület sarka
megsüllyedt a csapadékvíz rossz elvezetése miatt.
3./ Tulajdoni ügyek
Optima betét
Nagyházú Miklós 18,20 órakor megérkezett.
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a Pénzügyi Bizottság elnöke által beküldött ajánlatok
tartalmát (CIB, OTP, MKB). Javasolja, hogy pénzügyi szakember véleményét is
kérjék ki, és a következő ülésen döntsenek.
Törökné Kelemen Ildikó: egy hónapos lekötést javasol az MKB -nál.
Csörgő Mihály: egy hónapos lekötést javasol az OTP-nél.
Szabó Judit: fél éves lekötést javasol.
Vaczó Zoltán: egy hónap múlva kiderül mi lesz a bankvilágban.
Dr. Sajtos Sándor: aki Szabó Judit javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze
(féléves lekötés).
A Képviselő-testület a javaslatot nem támogatta.
Dr. Sajtos Sándor: aki Törökné Kelemen Ildikó
kézfelemeléssel jelezze (egy hónapos lekötés –MKB).
A Képviselő-testület a javaslatot nem támogatta.

javaslatát

támogatja,
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Dr. Sajtos Sándor: aki Csörgő Mihály javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze
(egy hónapos lekötés – OTP).
A Képviselő-testület a 10 igen szavazattal meghozta döntését.
168/2008. (10.09.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Képviselő-testülete az OPTIMA betétet
megszünteti. A betét és kamataiból 70 mFt-ot egy hónapra az OTP
Banknál tart, és betétként elhelyez.
A Képviselő-testület újabb ajánlatok után november 6.-i ülésén a
további lekötésről dönt.
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester
Károlyi Gábor és társai kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (vételi ajánlat önkormányzati
ingatlanokról).
Csörgő Mihály: az Építési Bizottság a következő ülésre megvizsgálja.
Tahi parkoló üzlettulajdonosainak kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (földterület használati díj
módosítása).
Törökné Kelemen Ildikó: nem m2 szerint van megállapítva a bérleti díj?
Csörgő Mihály: nem egyszerre indultak a vállalkozások.
Vaczó Zoltán: egységesíteni kellett volna a bérleti díjakat. Az üzlettulajdonosok
közül csak hárman tartoznak tetemes összeggel, és évek óta nem tudunk semmilyen
elképzelést felmutatni a parkolóval kapcsolatban.
Nagyházú Miklós: az üzletház megépítése után, megoldódhat az üzletek sorsa.
Karácsony Ádám: mi alapján nő a bérleti díj, ha nincs szerződésük?
Tóth János: a közterület-használati rendelet alapján. Felszólítottuk a bérlőket
szerződéskötésre, de nem jelentek meg a hivatalban.
Dr. Sajtos Sándor: a szerződés megkötésére, és a hátralékok befizetésére ismét fel
kell szólítani őket, és a bérleti díjakat felül kell vizsgálni.
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Karácsony Ádám: az óriás hirdetőoszlopok kérdését is meg kell vizsgálni.
Dr. Sajtos Sándor: Magyar Zoltánt kérdezi, milyen témában szeretne hozzászólni?
Magyar Zoltán: a híd kérdésében szeretném tudni mi a Képviselő-testület
állásfoglalása. Szigetmonostor és Szentendre lakossága a jelenlegi döntéssel nem
ért egyet.
Dr. Sajtos Sándor: az M0-ás érdekvédelmi szervezet vezetője Szentendre
polgármestere. Az önkormányzati érdekek eltérőek.
Csörgő Mihály: ha reális esély van a kompenzációra, akkor azt kellene támogatni.
Schottner Jánosné: azt hittem erősebb lesz a rendőri jelenlét az M0 elkészültével,
de nem ezt tapasztalom.
Ezt követően a Képviselő-testület 19,25-19,45 óráig szünetet tartott.
Bolla Ferenc kérelme
Tóth János: ismerteti a kérelem tartalmát (közterület-használati díj felülvizsgálata).
Javasolja, hogy 28 helyett 26 m2 után kerüljön a díj megállapításra, minden egyéb
járulékos kötelezettséggel együtt (kitelepülés esetén újabb díj kiszabása, illetve
parkoló biztosítása).
Schottner Jánosné: engedjük el a 2 m2-t.
Tóth János: a 2 m2 módosításra kerül, és a bérleti szerződés valamennyi kérdését
szabályozzuk.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta állásfoglalását.
ÁLLÁSFOGLALÁS: A Képviselő-testület egyetért Bolla Ferenc
kérelmével és a bérleti szerződés valamennyi kérdésének
felülvizsgálatával megbízza a jegyzőt.
Molnár Károly kérelme
Tóth János: ismerteti a kérelem tartalmát. (1165/1 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan
megvásárlása és a területen lakókocsi elhelyezése).
Vaczó Zoltán: a leendő kerékpárút miatt az eladást nem javaslom, esetleg a telek
használatát bérleti díj ellenében.
Schottner Jánosné: ne engedélyezzük a lakókocsi elhelyezését.
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Dr. Sajtos Sándor: javasolja, a bérbeadást lakókocsi nélkül, a terület
megtisztításával és karbantartásával együtt. A szerződést előkészítjük a november
6.-i ülésre.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését.
169/2008. (10.09.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu
Község
Képviselő-testülete
az
önkormányzat
tulajdonában álló 1151/1 hrsz.-ú ingatlant tartósan bérbe adja
Molnár Károly Tahitótfalu, Bogonháti lakos részére, a terület
karbantartása és tisztítása mellett. Az ingatlanon lakókocsi nem
helyezhető el.
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a határozat
végrehajtására.
Papp Dénes kérelme (3723 hrsz.)
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (önkormányzati ingatlan bérlete).
Csörgő Mihály: ingatlanirodától kérjünk napi, korrekt árat.
Dr. Sajtos Sándor: a következő ülésen visszatérünk rá.
Deák Mihály kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (3407 hrsz.-ú önkormányzati
ingatlan megvásárlása).
Tóth János: javasolja, hogy a Képviselő-testület várja meg az Építési Szabályzat
elfogadását.
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését.
ÁLLÁSFOGLALÁS: a Képviselő-testület Deák Mihály kérelmét a H.É.SZ.
elfogadását követően újra tárgyalja.
4./ Október 23-i ünnepség előkészítése
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Mengyi Gábor művelődésszervezőt, a felmerült kérdések
ismertetésére.
Mengyi Gábor (művelődésszervező): a kiállítás megnyitását mikorra tervezi a
Képviselő-testület, ki nyitja meg, ki fogja felügyelni, és meddig tart? A színpad
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felállítására mikor kerül sor? A koszorúzás Tahiban, vagy Tótfalun történik?
Javasolja, a Népház és a Sportcsarnok közti folyosó lefestését a kiállítás megnyitása
előtt. Kéri a testület támogatását egy projektor és egy házimozi rendszer
beszerzéséhez a Faluházba (160 000 Ft + Áfa).
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a tervezett programokat, és javasolja, hogy a kiállítás
megnyitója október 22.-én 18,00 órakor legyen a Népházban.
Tóth János: javasolja, hogy a megnyitó október 23.-án 15,00 órakor legyen, és a
Képviselő-testület kérje fel Budai Mihály polgármestert, valamint a Hídépítő Zrt. egyik
képviselőjét az ünnepélyes megnyitásra. A színpad felállítására október 20.-án
kerülhet sor, és a folyosó meszelése is megoldható.
Karácsony Ádám: a Hídvigyázók lefestését javasolja.
Dr. Sajtos Sándor: a kiállítás megnyitója október 23.-án 15,00 órakor lesz a
Népházban, a megnyitásra felkérjük Budai Mihály polgármestert, és utána következik
Tahiban a megemlékezés. Ezt követően ismerteti a Jávorszky-Tiszafa Kft. árajánlatát
(1 279 117 Ft + Áfa).
Schottner Jánosné: ennyi növény telepítésére szükség van?
Csörgő Mihály: az elszámolás tényleges mennyiség alapján történik.
Törökné Kelemen Ildikó: a növénykiültetés munkái nagy összeget jelentenek. Ki
fogja öntözni a későbbiekben?
Dr. Sajtos Sándor: aki az árajánlat elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodás (Schottner Jánosné) mellett
meghozta döntését.
170/2008. (10.09.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Képviselő-testülete a Tildy Zoltán emlékhely
megépítését a Jánosik-Tiszafa Kft.-től az ajánlat szerinti áron
(1 279 117 Ft + Áfa) megrendeli.
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a szerződés
megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester
Rainer Gabriella bedványa
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a beadvány tartalmát (zászlók beszerzése).
Szabó Judit: a zászlótartók nem készülnek el a híd villanyoszlopaira?
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Dr. Sajtos Sándor: nincs idő az engedélyeztetésre.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését.
171/2008. (10.09.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Képviselő-testülete 50 db magyar nemzeti színű
és 50 db községi címeres zászlót (60×90 cm) megvásárol.
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester
Rácz Gábor
beadványa)

kung-fu

oktató

tiszteletdíja

(Rainer

Gabriella

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a beadvány tartalmát.
Szabó Judit: kéri, hogy a bemutatókon, versenyeken a tahitótfalui gyerekek
részvételét is említse meg az edző.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését.
172/2008. (10.09.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Képviselő-testülete az iskoláskorúak Kung-fu
oktatásához a tornatermet ingyen rendelkezésre bocsátja (oktató:
Rácz Gábor).
A Képviselő-testület 100 eFt támogatást biztosít a TETA részére az
iskoláskorúak sportolásának támogatásához.
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester
Szabó Judit: a kiállítás nyitva tartásával kapcsolatban született döntés?
Schottner Jánosné: javasolja, hogy október 23.-30.-ig (hétfőtől péntekig 13-19
óráig, vasárnap 9-12 óráig) legyen nyitva.
Ezt követően a Képviselő-testület 21,15-21,30 óráig szünetet tartott.
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5./ Rendezési Terv módosítása (H.É.SZ.) előkészítése
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Csörgő Mihály Építési Bizottsági elnököt a tájékoztatásra.
Csörgő Mihály: felhívja a figyelmet arra, hogy a H.É.SZ. módosítással kapcsolatban
a javaslatokat, illetve észrevételeket a főépítészi fogadóórán tegyék meg.
Tóth János: javasolja, hogy a lakosság részéről beérkezett kérelmeket a következő
Építési Bizottsági ülésen vizsgálják meg, a Mezőgazdasági Bizottsággal együtt
(október 15. 17,00 órakor)
Katolikus ravatalozó felújítása, átépítése
Csörgő Mihály: ismerteti a benyújtott tervdokumentáció tartalmát, mely H.É.SZ.
módosítást igényel (fémlemezfedés, tetőhajlásszög). Mivel a munkát minél előbb
szeretnék elkezdeni, gyors döntést igényel.
Tóth János: tekintettel arra, hogy a H.É.SZ. módosítása folyamatban van, olyan
megállapodást köthetünk a Katolikus Egyház vezetésével, mint a CBA esetében,
mivel a változtatás után a terv engedélyezhető lesz.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett (Szabó Judit)
meghozta döntését.
173/2008. (10.09.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu
Község
Képviselő-testülete
felhatalmazza
az
alpolgármestert a Katolikus Egyházzal településfejlesztési terv
megkötésére, mely alapján a módosított HÉSZ szerint a Katolikus
Egyház a ravatalozót felújítja és előtetőt készít.
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő: 2008.10.31.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester
6./ Hulladékgazdálkodás és díja – rendeletalkotás
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket (lakossági kezdeményezés,
Közigazgatási Hivatal felülvizsgálata, véleményezése), és a rendelettervezet
tartalmát, melyben az arányosság elve érvényesült. A rendelettervezet ellen a
Közigazgatási Hivatal kifogást nem emelt, ezért javasolja a módosítás elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal megalkotta rendeletét.
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Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2008. (X.10.) rendelete a
hulladékkezelési szolgáltatási díj megállapításáról szóló
5/2008. (III.21.) rendelet módosításáról
Dr. Sajtos Sándor: kéri a testület tagjait, ha nincs hozzászólás és észrevétel,
szavazzanak a köztisztaság fenntartásáról, valamint a települési szilárd hulladék
gyűjtésére és elszállítására vonatkozó rendelet módosításáról.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal megalkotta rendeletét.
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2008. (X.10) rendelete
a köztisztaság fenntartásáról, valamint a települési szilárd hulladék gyűjtésére
és elszállítására vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályozásáról szóló
6/2008. (III.21.)
rendelet módosításáról

Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. levele
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. levelét (10 mFt
díjfizetési elmaradás a településen). Meg kell vizsgálni a lehetőségeket, és a
november 6.-i ülésre előkészíteni a döntést.
Vaczó Zoltán: kommunális adó bevezetését javasolja.
Dr. Sajtos Sándor: ha az önkormányzat nem tudja adók módjára behajtani a
tartozásokat, a vonatkozó törvények szerint az elmaradás a szolgáltató veszteségét
képezi, amit hosszú ideig nem fog tudni kezelni. Meg kell vizsgálni a lehetőségeket,
és a november 6.-i ülésre előkészíteni a döntést. A hulladékgazdálkodási tervet is
felül kell vizsgálnunk.
7./ Egyebek
Tótszegi és Társa Végrehajtó Iroda ajánlata
Tóth János: ismerteti a megállapodás tervezet tartalmát, és mivel a végrehajtó iroda
a behajtási jutalékot a behajtott összegből vonja le, javasolja más árajánlat bekérést
is. Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy jelentős befizetések történtek, a
testületi határozat és a felszólítások hatására (közel 7 + 3 mFt). Többen
részletfizetési kérelmet nyújtottak be, illetve a pótlék elengedését kérelmezik.
Javasolja max. a pótlék 50 %-nak elengedését, és 3-6 hónapos részletfizetési
lehetőséget.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett, (Karácsony Ádám,
Verebes Sándor) meghozta állásfoglalását.
ÁLLÁSFOGLALÁS:
Tahitótfalu Község Képviselő-testülete
az
adóhátralékok végrehajtása során a késedelmi pótlék max. 50%-os
mértékével egyetért.
Dr. Bellavics Erzsébet kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (nyomtató vásárlása, rezsi költség
támogatása).
Törökné Kelemen Ildikó: javasolja, hogy az Önkormányzat vásárolja meg a
megfelelő nyomtatót, és használatra adjuk át.
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett (Vaczó Zoltán,
Schottner Jánosné, Törökné Kelemen Ildikó) meghozta döntését.

174/2008. (10.09.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Képviselő-testülete Dr. Bellavics Erzsébet
háziorvos részére max. 150 eFt értékben nyomtatót vásárol. A
nyomtató önkormányzati tulajdon marad és az használatra átadásra
kerül.
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő: 2008.10.27.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester
Törökné Kelemen Ildikó: mennyi támogatást biztosítottunk eddig?
Tóth János: 2005.-ben 323 eFt, 2006.-ban 431 eFt, 2007.-ben 667 eFt támogatást
kaptak a háziorvosok. Ez a teljes rezsiköltséget jelenti. Javasolja konkrét összeg
meghatározását.
Dr. Sajtos Sándor: a következő ülésen visszatérünk rá.
Dr. Szécsényi Ilona kérelme
Tóth János: ismerteti a kérelem tartalmát (étkezés biztosítása az önkormányzati
konyhán heti három alakalommal).
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését.
175/2008. (10.09.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Képviselő-testülete engedélyezi Dr. Szécsényi
Ilona vállalkozó házi gyermekorvos részére heti 3 alkalommal ebéd
igénybevételét az önkormányzati konyhán.
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a határozat
kiadására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester
Sportegyesület kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket (400 eFt rendkívüli támogatás
kérelem). Mivel a Sportegyesület által beadott tájékoztató hiányos, javasolja a
nevezési díj befizetésének támogatását (2×105 eFt), és a RIMI cég által fizetett 50
eFt közterület-használati díjat a Sportegyesület támogatására fordítani.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett (Szabó Judit,
Törökné Kelemen Ildikó) meghozta döntését.
176/2008. (10.09.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Képviselő-testülete 210 eFt támogatást biztosít a
Sportegyesület részére a szükséges díjak befizetésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő: 2008.10.27.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester
Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait arról, hogy a GA-DA Kft.
ügyvédje ismét megkereste, de az igényük továbbra is elutasításra talált.
Kátyúzás
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a KÁTY-ÚT Kft. árajánlatát a Külső-nyulas utca
burkolatának javítására, valamint a Berner Trans Kft. árajánlatát a Cserfa utca, és a
Móricz Zsigmond utca vízelvezetésére, illetve a Nyulas utcai feljáró elkészítésére.
14 100 eFt-ot használtunk fel eddig erre a célra, de ebből 5 mFt a szigeten megépült
utak befizetéséből megtérült, ami erre átcsoportosítható. A Nyulas feljáró esetében a
szerényebb ajánlatot (869 016 Ft) javasolom.
Csörgő Mihály: a Nyulas utcai feljárón a kátyúzást már elvégezték, ezért a fölötte
lévő rész aszfaltozását javaslom.
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Dr. Sajtos Sándor: a Cserfa utca vízelvezetésének költsége csak fele részben érint
bennünket, a másik felét az ott lakó ingatlantulajdonos vállalja (110 eFt).
Csörgő Mihály: a Móricz Zsigmond utca vízelvezetésére adott árajánlat mit takar?
Ennél konkrétabban fogalmazzanak! Úgy érzem, ez a cég nem a kéréseinknek
megfelelően dolgozik.
Dr. Sajtos Sándor: csak annyi munkadíjat fizettünk ki, amennyit elvégeztek. A
Móricz Zsigmond utcai vízelvezetés kérdésére javaslom, térjünk vissza később, egy
reális, konkrétabb árajánlat után.
Csörgő Mihály: november 6.-a után már nem biztos, hogy az időjárás lehetővé teszi
a munkát. Javaslom, amennyiben ez korrekt árajánlat, születhessen döntés a
testületi ülés előtt.
Dr. Sajtos Sándor: ha leírta pontosan az ajánlatot számon tudjuk rajta kérni. Aki az
elhangzott javaslatokat elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését.
177/2008. (10.09.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Képviselő-testülete a Külső Nyulas utca, Nyulas
utca, Cserfa utca és Móricz Zs. utca felújítását jóváhagyja az
alábbiak szerint:
-

Külső Nyulas utca 4.210 Ft+Áfa/m2,
Nyulas utca – a feljáró utáni 44 m-es szakasz, melynek
költsége 869 eFt,
Cserfa utca 205 m2-en, melynek költségéből 50 %-ot (110
eFt) az önkormányzat finanszíroz.
Móricz Zsigmond utca és Névtelen utca sarok 285.600 Ft.

A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a szerződés
megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester
Tóth János: tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait Rátkai Krisztina beadványával
kapcsolatban (a gesztenyefák állapota a Gesztenye soron). Ezt követően a Tamási
Áron utca lakóinak köszönő levelét ismerteti az útjavítással kapcsolatban, és fásítási
szándékáról számol be.
Csörgő Mihály: döntés előtt tudnunk kell, pontosan hová szeretnék a fákat ültetni.
Kubanek István: a szándék jó, csak ne járjunk úgy, mint a Rózsa utcában!
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Tóth János: a közérdekű adatok elektronikus közzétételi kötelezettségéről számol
be ismét, és kéri a testületet döntsön, hogy a kistérségi honlapon szeretné ezt
megvalósítani, vagy a település honlapján fejlesztés után.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta állásfoglalását.
ÁLLÁSFOGLALÁS: Tahitótfalu Község Képviselő-testülete egyetért a
helyi honlap fejlesztésével ill. azzal, hogy a kistérségi honlap
segítségével érjük el az akadálymentesített honlap működését.
Szabó Judit: az „Aprók Táncháza” szervezői 60 eFt támogatást kérnek a Képviselőtestülettől, a rendezvény megrendezéséhez.
Dr. Sajtos Sándor: aki támogatja a kérelmet a kulturális keret terhére,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését.
178/2008. (10.09.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Képviselő-testülete az „Aprók Táncháza”
rendezvény megtartáshoz a kulturális költségvetési keret terhére
60 eFt támogatást biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő: 2008.10.27.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester
Dr. Sajtos Sándor: Mengyi Gábor művelődésszervező kérését ismerteti (házimozi
rendszer, és projektor beszerzése a Faluházba - 160 000 Ft+Áfa).
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését.
179/2008. (10.09.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Képviselő-testülete a Faluház működéséhez
projektor és házimozi rendszer beszerzéséhez a kulturális
költségvetési keret terhére 160 eFt + Áfa összegben támogatást
biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő: 2008.10.31.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester
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Csörgő Mihály: kimentek a levelek a gátépítés ügyében?
Tóth János: október 31.-e a határidő.
Csörgő Mihály: közterület-használattal kapcsolatban volt-e felszólítás, felmérés?
Mert nem látok változást. Küldjük ki a bírságokat a rendeletnek megfelelően.
Tóth János: közel száz felszólítást küldtünk ki.
Csörgő Mihály: kaphatunk felvilágosítást a Polgármester Úr állapotáról?
Tóth János: van információnk, de nem írásos formában.
Ezt követően a Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
Dr. Sajtos Sándor: megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az ülést 23,53
órakor bezárta.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
alpolgármester

Tóth János
jegyző

