Tahitótfalu Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: 7/2010.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 22én (csütörtök) 1730 órakor tartott üléséről.
Helye: Polgármesteri Hivatal, Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Hiányzók: Jüsztl Zsófia, Dr. Magyar Gábor, Szabó Judit, Törökné Kelemen Ildikó,
Vaczó Zoltán, Wágner Péter
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket. Megállapítja a Képviselő-testület
határozatképességét (14 főből 8 fő jelen). Javaslatot tesz a napirendre, felkéri Gaál
Sándorné és Kubanek István képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné,
Verebes Sándor) meghozta döntését.
NAPIREND:
1./ DMRV Zrt. tájékoztatása
Előadó: Vogel Csaba DMRV Zrt vezérigazgatója
2./ Vizi közműtársulás
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
3./ Tahitótfalu község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének zárszámadása
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Gaál Sándorné Gazdasági Bizottsági elnök
Hegedűs Miklós könyvvizsgáló
4./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
5./ Rendezési Terv
Előadó: Nagyházú Miklós Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottsági elnök

-26./ Civil szervezetek támogatása
Előadó: Dr. Magyar Gábor Kulturális és Oktatási Bizottsági elnök
7./ Tájékoztató az intézményi beruházásokról
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
8./ Tulajdoni ügyek
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
9./ Bizottságok munkájáról beszámoló
Előadó: Bizottsági elnökök
10./ Rendezvények előkészítése
Előadó: Dr. Magyar Gábor Kulturális és Oktatási Bizottsági elnök
11./ SZMSZ módosítás
Előadó: Tóth János jegyző
12./ Közúthasználati díjrendelet módosítás
Előadó: Nagyházú Miklós Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottsági elnök
13./ Ügyfélfogadási rendelet módosítása
Előadó: Tóth János jegyző
14./ Egyebek
1./ DMRV Zrt. tájékoztatása
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a DMRV Zrt képviselőit Dr. Pécsi Kálmán műszaki
igazgatót, valamint Perecsi Ferenc üzemigazgatót, és felkéri Pécsi Kálmánt a
tájékoztatásra.
Szabó Judit 18,05 órakor megérkezett.
Dr. Pécsi Kálmán: köszönti a Képviselő-testület tagjait, és tájékoztatást ad a DMRV
Zrt működéséről (mellékelve).
Dr. Sajtos Sándor: megköszöni a beszámolót. A Hivatal illetve a DMRV Zrt
együttműködése folyamatos, tekintettel a kisköltségvetésű forgalombiztonsági
beruházásokra, valamint a Tahiban lévő területek folyamatos tisztítására. Kéri a Zrt
által nemrég megépített műtárgy (tisztítóakna - Hajós utca végén lévő
szennyvízátemelőnél) környezetében az eredeti állapot visszaállítását, valamint
ezentúl a műszaki beavatkozások előtt a kivitelezés bejelentését a Hivatalnál.
Tolmácsolja a Gombaszögi utcában lakók problémáját (az átemelő szivattyú javítása
során a darus kocsik megrongálták az utat, melyek így akadályozzák az ott lakók
gépjárművel történő közlekedését). A Kistérségi csatornapályázat kapcsán
érdeklődik, hogy a Szentendre határában lévő szennyvíztisztító, a projekt
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(kb. +4000 ingatlan).
Dr. Pécsi Kálmán: múlt héten, pénteken egyeztető tárgyalásra került sor Dietz
Ferenc Szentendre polgármestere, Dr. Török Balázs kistérségi irodavezető, valamint
a DMRV Zrt között, ahol a befogadó nyilatkozat kiadásra került. A szigeti települések
esetében (Surány, Horány) a befogadás csak közműfejlesztési hozzájárulás
megfizetése ellenében történhet meg, mivel a szentendrei telepen tisztítókapacitás
az ő részükre annak idején nem került megváltásra. A többi település tekintetében
mindenféle kötelem nélkül biztosítható a rácsatlakozás. Az átemelő szivattyúk
kapacitásának felülvizsgálata azonban szükséges.
Nagyházú Miklós: felhívja a figyelmet arra, hogy a Kemping utca végén lévő
csatornavégződés fedlapja el van fordulva, amit a csatorna túlcsordulása okozott.
Kéri a meghibásodás javítását.
Dr. Sajtos Sándor: ez egy akut probléma, ami a rossz tervezés eredménye, már
többször lett jelezve a Zrt felé.
Dr. Pécsi Kálmán: folyamatban van egy közbeszerzési eljárás, kisebb jármű
beszerzéséhez, ami megkönnyíti majd a karbantartások elvégzését.
Dr. Sajtos Sándor: megköszöni a tájékoztatást.
2./ Vizi közműtársulás
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket, és kéri az N-Alexander Kft képviselőit
Nagy Sándor szakmai vezetőt, és Zupcsán László üzleti vezetőt a tájékoztatásra.
Nagy Sándor: tájékoztatást ad az N-Alexander Kft tevékenységéről (társulások
szervezése).
Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatja a képviselőket a folyamatban lévő kistérségi
csatornapályázatról, és a felmerült problémákról (helyszíni bejárás során több
esetben kiderült, hogy nem valósítható meg a közműfejlesztés, továbbá üdülők nem
kaphatják a támogatást).
Zupcsán László: sajnos az előzetes egyeztetések alapján még nem történt meg a
települések társulása. Annak érdekében, hogy megkönnyítsék a döntést
tájékoztatást ad a KEOP pályázat kiírásáról, valamint az N-Alexander Kft. szerepéről
a projektben (az önerő biztosítása a pályázatban érdekelt lakók bevonásával – Vizi
közműtársulat létrehozása). Abban az esetben, amennyiben a települések sikertelen
pályázat esetén később külön-külön pályáznának, a Vizi közműtársulat felbomlik.
Mivel nagy a bizonytalanság, a szervezés úgy is megtörténhet, hogy a lakosság
addig nem fizet, ameddig a támogatói szerződés aláírásra nem kerül.
Dr. Sajtos Sándor: a kistérségi hiányos előkészítés, és sok megválaszolatlan kérdés
miatt, döntés a Képviselő-testülettől most nem várható. A Pro Szentendre megbízása
érvényes, ezért az Önök munkájához az adatok szolgáltatását az Önkormányzat
vállalja. Amennyiben nincs kérdés, megköszöni a részvételt, és a tájékoztatást.
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az A.D.U. Tervező Iroda képviselőjét, és felkéri a tájékoztatásra.
3./ Rendezési Terv
Gajdos István: tájékoztatást ad a szakhatóságok által megküldött állásfoglalások,
illetve kifogások tartalmáról, azok jogszabályi hátteréről (Duna-Ipoly Nemzeti Park,
Körzeti Földhivatal).
Dr. Sajtos Sándor: köszöni a tájékoztatást, és amennyiben nincs kérdés
megköszöni a részvételt. A rendeletmódosítás a honlapon már megtalálható.
Gajdos István: minden a Rendezési Tervvel kapcsolatos anyag digitális formában
megtalálható és megtekinthető a Hivatalban.
Ezt követően a Képviselő-testület 1945 – 1955 óráig szünetet tartott.
4./ Tahitótfalu Község
zárszámadása

Önkormányzata

2009.

évi

költségvetésének

Dr. Sajtos Sándor: felkéri Gaál Sándornét, a Gazdasági Bizottság elnökét a
napirend előterjesztésére.
Gaál Sándorné: ismerteti az írásban előterjesztett rendelettervezetet, és elfogadásra
javasolja.
Dr. Sajtos Sándor: amennyiben, nincs kérdés, hozzászólás a Gazdasági Bizottság
javaslatát elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné,
Szabó Judit, Verebes Sándor) meghozta döntését.
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2010. (IV.23.) ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
5./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatást ad az írásban előterjesztett napirendi pontról.
Megemlíti a Nefelejcs utca építésével kapcsolatban tartott újabb helyszíni bejárásról,
melyet a Közép Duna Völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség tartott, 2010.április 16-án.
Verebes Sándor: a Csapás tulajdonba vételéről már egyszer határozott a testület.
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Önkormányzatának Közgyűlése 1980/2009. (11.26.) sz. határozat ismertetése, és a
megállapodás tervezet megküldése).
Törökné Kelemen Ildikó és Vaczó Zoltán 2010 órakor megérkezett.
Dr. Sajtos Sándor: A Mahart PassNave Kft abban az esetben tudja megvalósítani a
tervezett menetrendszerinti hajójárat kiépítését, amennyiben a vízi közlekedést is
bevonják a támogatottak körébe.
 A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ levelében tájékoztat arról, hogy
a kisköltségvetésű forgalombiztonsági beavatkozások Tahitótfaluban
beruházás vonatkozásában, a közbeszerzési eljárás ismét nem volt
eredményes.
 Ezt követően ismerteti a Jobbik Magyarországért Mozgalom levelét
(javasolják, hogy a helyi vállalkozók az Önkormányzat által tervezett
tevékenységek elvégzésére ajánlatot tehessenek). Tájékoztatja a
megjelenteket, hogy az Önkormányzat Közbeszerzési Terve fent van a
honlapon, majd ezt követően felsorolja az Önkormányzat által foglalkoztatott
helyi vállalkozók nevét. Véleménye szerint amennyire lehetséges Tahitótfalu
Önkormányzata folyamatosan igénybe veszi a helyi vállalkozók munkáját.
Gaál Sándorné: véleménye szerint a levélíró nem tájékozódott megfelelően.
Nagyházú Miklós: felszólítja a tagszervezet Elnökét, amennyiben tudomása van a
Képviselő-testület által nyilvánosságra nem hozott adatról, tárja fel.
Schottner Jánosné: amennyiben a helyi újságban a levél megjelenik, a válasz is
legyen mellette.
Dr. Sajtos Sándor: nem javasolja, hogy a helyi újságban ez a cikk megjelenjen.
A Képviselő-testület 10 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné, Szabó
Judit, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor) 1 nem (Törökné Kelemen Ildikó) szavazattal
meghozta döntését.
51/2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jobbik
Magyarországért Tahitótfalui Tagszervezete levelében foglaltakkal
nem ért egyet, hiszen a helyi vállalkozók – vállalkozások nagy
részével közvetlen üzleti kapcsolatban áll. Az Önkormányzat
intézményi beruházásai közbeszerzési eljárás alapján kerülnek
kivitelezésre.
A Képviselő-testület a beadványt nem jelenteti meg a helyi újságban,
mivel ez kifejezetten pártvélemény, melynek nem a helyi tájékoztató a
színtere.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat kiadására.
Határidő:
Felelős:

2010. 05.10.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

-66./ Civil szervezetek támogatása
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Karácsony Ádámot, a Kulturális és Oktatási Bizottság
alelnökét a tájékoztatásra.
Karácsony Ádám: ismerteti a Bizottság határozati javaslatát:
Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sport Egyesület:
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány:
Őszirózsa Nyugdíjas Klub:
Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidő Sportegyesület:
Lovas Sport Egylet:
Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú Egyesület:

150 eFt
380 eFt
110 eFt
130 eFt
250 eFt
180 eFt

Az igényelt támogatások összege:
Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sport Egyesület:
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány:
Őszirózsa Nyugdíjas Klub:
Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidő Sportegyesület:
Lovas Sport Egylet:
Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú Egyesület:

150 eFt
500 eFt
150 eFt
150 eFt
500 eFt
284 eFt

Értékelendő, hogy milyen jelentősen engedtek az igényelt összegekből a civil
szervezetek képviselői.
Gaál Sándorné: a pályázat keretösszege megegyezett a tavalyival, az igényelt
támogatási összegek viszont jóval magasabbak a voltak, kivéve az Íjász Egyesületet.
Szabó Judit: elfogultságot jelent be.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné,
Törökné Kelemen Ildikó, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor) 1 tartózkodás (Szabó Judit)
mellett meghozta döntését.
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Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Civil
szervezetek részére kiírt pályázat alapján támogatást állapít meg a:
Tahitótfalu Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sport Egyesület:
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány:
Őszirózsa Nyugdíjas Klub:
Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidő Sportegyesület:
Tahitótfalui Lovassport Egylet:
Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú Egyesület:

150 E Ft
380 E Ft
110 E Ft
130 E Ft
250 E Ft
180 E Ft

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2010. 05.31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

7./ Tájékoztató az intézményi beruházásokról
Dr. Sajtos Sándor: tájékoztat arról, hogy a Katolikus Egyháznak visszaadott ingatlan
(ebédlő, könyvtár) után az Oktatási és Kulturális Minisztérium a közeljövőben átutalja
a 34 M Ft-ot. Ezt követően beszámol a folyamatban lévő intézményi felújításokról,
elmondja, hogy az óvodatető felújítására kiírt pályázat tekintetében a Közbeszerzési
Döntőbizottság a holnapi nap folyamán fog döntést hozni.
8./ Tulajdoni ügyek
Fasori Református Egyházközösség bérleti szerződése (Isten tábora)
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az Egyházközösség levelét (beruházások kivitelezése
miatt a bérleti szerződés megkötése). Bár az Egyház 20 évre kívánja megkötni a
szerződést, javasolja, hogy a Képviselő-testület az eredeti szerződésben
meghatározott időtartamra (2014-ig) adja bérbe a területet.
Verebes Sándor: van hosszú távú elképzelésük? Eddig nem használták ki a tábor
lehetőségeit.
Dr. Sajtos Sándor: igen, azért szeretnék a bérleti időt meghosszabbítani, hogy a
befektetett összeg megtérüljön. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javasolja a
2014. évig tartó szerződés megkötését.
A Képviselő-testület 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Karácsony Ádám, Schottner Jánosné, Verebes Sándor) 1 nem (Vaczó Zoltán)
szavazattal, és 4 tartózkodás (Kubanek István, Nagyházú Miklós, Szabó Judit,
Törökné Kelemen Ildikó,) mellett meghozta döntését.

-853/2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fasori
Református Egyházközséggel kötött bérleti szerződés – a váci révi
„volt” úttörőtábor – lejárati határidejét nem változtatja meg.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat kiadására.
Határidő:
Felelős:

2010. 05.10.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Törökné Kelemen Ildikó: miért most kapta meg a testület a bérleti szerződés
tervezetét? Ennyi idő alatt nem lehet dönteni.
Dr. Sajtos Sándor: a Gazdasági Bizottság felülvizsgálata a bérleti szerződéseket
illetően jelenleg is folyamatban van. Ez a döntés a Református Egyházközösség
kérésére lett előrehozva annak érdekében, hogy a beruházások tekintetében tervezni
tudjon.
Tóth János: nem arról döntött most a Képviselő-testület, hogy ez a szerződés
elfogadásra kerül, csak a bérlet időtartamáról.
Császy Zsolt kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (önkormányzati tulajdonon
engedély nélkül épített kunyhó elbontása). Aki a kérelmet támogatja, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné,
Szabó Judit, Törökné Kelemen Ildikó, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor) mellett
meghozta döntését.
54/2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az
Önkormányzat területén (Farkasverem felett 034 hrsz) engedély
nélkül létesített építmény lebontására, melyre felhatalmazza Császy
Zsoltot.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat kiadására.
Határidő:
Felelős:

2010. 05.10.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Református temető ravatalozó helyiségének bérlete
Dr. Sajtos Sándor: az elmúlt időszakban két kérelem is érkezett be a ravatalozó
bérletére. Javasolja, írjon ki a Képviselő-testület pályázatot, melyet az újságban
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tájékoztat, hogy a Presbitérium az eddigi tapasztalatok alapján a Karakas Kft- t
támogatja.
Nagyházú Miklós: kizárólagos bérletet, véleménye szerint nem kaphat egy cég sem.
Verebes Sándor: nem lehet kizárólagos használatra bérbe adni.
Dr. Sajtos Sándor: javasolja, a református temetőben lévő ravatalozó helyiség
bérletére kiírt pályázat előkészítését.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Szabó Judit,
Törökné Kelemen Ildikó, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor) 1 tartózkodás (Schottner
Jánosné) mellett meghozta döntését.
55/2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az
Önkormányzat
tulajdonában
álló
Ravatalozó
–Református
Temetőnél- bérbeadási-üzemeltetési feltételeinek kidolgozására
felkéri a Polgármesteri Hivatalt. A Képviselő-testület a pályázati
kiírásról a következő testületi ülésen dönt.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felkéri

a

Polgármestert

a

határozat

2010. 05.20.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Verebes Sándor: az Egyház nem kívánja megvásárolni az épületet?
Dr. Sajtos Sándor: ilyen szándék egyik fél részéről sem merült fel.
Tarnóy Andrea beadványa
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a beadvány tartalmát (építkezés során az út keskeny
lett, ezért kéri annak kiszélesítését).
Nagyházú Miklós: véleménye szerint a döntés előtt a tulajdonviszonyokat meg kell
vizsgálni.
Dr. Sajtos Sándor: a későbbiekben a tulajdonviszonyok tisztázása után a Képviselőtestület visszatér a kérelem tárgyalására.
Villám-patak áradása
Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatást ad arról, hogy a 87/1 ingatlan a nagy esőzések
miatt víz alá került, ezért szükségessé vált a terület kimérése.
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Dr. Sajtos Sándor: felkéri Nagyházú Miklóst
Környezetvédelmi Bizottság elnökét a tájékoztatásra.

a

Településfejlesztési

és

Nagyházú Miklós: a bizottság véleménye szerint megoldható, de a szikkasztó árok
megépítése a meglévő nyomvonalon haladva, a későbbiekben a gépkocsi parkolást
nehezíteni fogja.
Csörgő Mihály: több helyen, a jogi határtól eltérően 6-7 méterrel van beszántva a
közterületbe. Javasolja a szikkasztó kiépítését.
Dr. Sajtos Sándor: javasolja árajánlatok bekérését.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné,
Szabó Judit, Törökné Kelemen Ildikó, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor) meghozta
döntését.
56/2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tamási
Áron utca csapadékvíz kezelését a megkezdett szikkasztó árok
további kiépítésével oldja meg, mely munkákra árajánlatot kér.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felkéri

a

Polgármestert

a

határozat

2010. 05.20.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Körmendi József kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem (1178/1 hrsz-ú önkormányzati út javítása),
valamint a beérkezett árajánlat tartalmát. Javasolja a döntés elhalasztását, és a
kérelem alaposabb vizsgálatát.
Szabados-Molnár Ágnes beadványa
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a beadvány tartalmát (az egyszerűsített vállalkozói adó
emelt mértékének megfelelően 5% emelést kér).
Gaál Sándorné: összeférhetetlennek érzi a megbízást. A Gazdasági Bizottság új
pályázat kiírását, valamint az egyes munkák elvégzésére kisgép vásárlását javasolja.
Szabó Judit: a táblázatban szereplő tételek pontosítását kéri a döntés előtt.
Törökné Kelemen Ildikó: új pályázat kiírását javasolja, valamint kimutatást kér a
2009. évben elvégzett és kifizetett munkákról.
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annak megfelelően a munkát el lehet végeztetni a vállalkozóval.
Dr. Sajtos Sándor: amennyiben a szerződés már nem él, a pályázat kiírására sor
kerülhet, ellenkező esetben a régi díjakat alkalmazzák.
Törökné Kelemen Ildikó: úgy emlékszik, hogy Gazdasági Bizottsági ülésen – a
szerződések felülvizsgálata során- még egyszer sem látta Szabados – Molnár Ágnes
szerződését.
Gaál Sándorné: a Gazdasági Bizottság a bérleti szerződéseket vizsgálja felül, nem
az egyéb megállapodási szerződéseket.
Csörgő Mihály: javasolja, hogy a következő ülésen, konkrét adatokkal kerüljön sor a
döntésre (kivel és milyen feltételek mellett történt a szerződéskötés).
Dr. Sajtos Sándor: amennyiben nincs érvényben lévő szerződése, a pályázat
kiírásra kerülhet.
Csörgő Mihály: a területek pontos megnevezése fontos a döntés meghozatalakor.
Csóri Zoltán kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (önerőből megépített 818/5 hrsz-ú
út helyreállítása), a bejárás eredményét (az út valóban tönkrement), és javasolja
hogy az útjavítások összeírása során döntsenek a kérdésben.
Nagyházú Miklós: javasolja, hogy amennyiben az út elkészül, vizsgálják felül a
kukásautó behajtását az utcába.
Tóth János: a helyszínrajzból nyilvánvalóan látszik, hogy az út, a telekalakítás során
önálló helyrajzi számmal megjelölt ingatlanok megközelíthetősége, illetve
beépíthetősége miatt vált önkormányzati tulajdonná, így javasolja, hogy csak akkor
vegye át az Önkormányzat ezeket az utakat, ha az érintett ingatlantulajdonosok az
útfenntartást vállalják.
Trianon emlékmű
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket, és a beérkezett ajánlatokat.
Reneszánsz Kőfaragó Zrt: 1.129.50 Ft; Papp Kőfaragó, Kőszobrász Műhely 1
alternatíva: 5.392.750 Ft+ Áfa, 2 alternatíva: 3.463.250 Ft+ Áfa, 3 alternatíva:
4.776.750 Ft+Áfa).
Csörgő Mihály: a drágább árajánlat több m3-rel számol, nincs tévedés a
számolásban?
Dr. Sajtos Sándor: javasolja a Kulturális Bizottság 1,5 M Ft-os támogatását, 500 E
Ft megtoldásával, a tartalékkeret terhére. Kéri, hogy ne vállalkozót, hanem pontos
számítás után a fajlagosan legolcsóbb ajánlat elfogadásával bízza meg a Képviselőtestület.
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Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné Törökné
Kelemen Ildikó, Verebes Sándor) 2 nem (Szabó Judit, Vaczó Zoltán) szavazattal
meghozta döntését.
57/2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Trianon
Emlékhely kiviteli tervében szereplő központi rész (sávalap,
szarkofág, kertészeti munkák) megvalósítására 2 000 E Ft-ot biztosít
(500 E Ft költségvetési tartalék, illetve 1 500 E Ft a Kulturális alap
terhére).
A kivitelezés a fajlagosan legolcsóbb kőanyag megrendelése mellett
a helyi vállalkozók bevonásával valósul meg, melyet a Polgármester
koordinál.
Határidő:
Felelős:

2010. 06.03.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Konyhai elszívórendszer kiépítése
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a beérkezett ajánlatok tartalmát (Gasztroker Kft. 360 E
Ft+ Áfa, Fűtőker Trade Kft: 257.200 + 136.700 Ft/készlet+Áfa)
Törökné Kelemen Ildikó: a két árajánlat nem ugyanazt tartalmazza.
Nagyházú Miklós: javasolja a Fűtőker Trade Kft. ajánlatát fogadja el a Képviselőtestület.
Csörgő Mihály: aki nem tud dönteni a két ajánlat közül, tekintse meg, hogy a
konyhában milyen körülmények között dolgoznak. Lehet, hogy képviselőként több
időt kellene foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Nagyházú Miklós javaslatát támogatja.
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné,
Szabó Judit, Törökné Kelemen Ildikó, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor) meghozta
döntését.
58/2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az
önkormányzati konyha, mint intézmény épületének szellőztetési
rendszere kiépítését, a beérkezett ajánlatok alapján a FŰTŐKER
TRADE Kft-től 393.900 Ft/készlet+Áfa összegért a költségvetési
tartalék terhére megrendeli.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat kiadására.
Határidő:
Felelős:

2010.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Tóth János: ismerteti az előzményeket (0154/4 hrsz-ú ingatlan eladása), és
javasolja a tulajdoni lap szerinti m2 -nek megfelelő vételár meghatározását (220 E
Ft).
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné,
Szabó Judit, Törökné Kelemen Ildikó, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor) meghozta
döntését.
59/2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
12/2010.(02.11.) Képviselő-testület határozatot módosítja, mely
szerint az Önkormányzat tulajdonát képező tahitótfalui 0154/4 hrsz-ú
ingatlanból 1084 m2-t értékesít Bálint László részére 220 E Ft
vételáron.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felkéri

a

Polgármestert

a

határozat

2010. 05.31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Tóth János: a Petőfi Sándor utca a Földhivatalban kivett beépített területként van
nyilvántartva. Javasolja, hogy a Képviselő-testület kérelmezze a művelési ág kivett
közterület, utca besorolásának elnevezését.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné,
Szabó Judit, Törökné Kelemen Ildikó, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor) meghozta
döntését.
60/2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyébként
„Petőfi Sándor utca” elnevezésű önkormányzati tulajdonú 1735
hrsz-ú terület rögzítését kéri a Földhivataltól a jelenlegi művelési ág
– kivett, beépített terület – helyett, kivett közterület, utca
besorolásra
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felkéri

a

Polgármestert

2010. 05.10.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

a

határozat

- 14 Debreczeni Zoltán levele
Tóth János: ismerteti a levél tartalmát (az Önkormányzat kíván-e élni a 1831 hsz-ú
ingatlanra szóló elővásárlási jogával – vételár 13 M Ft)
Dr. Sajtos Sándor: javasolja, hogy a Képviselő-testület a pontos információk
beszerzése után döntsön az ingatlan esetleges megvásárlásáról.
Tahitótfalui Gyerkőc Alapítvány kérelme
Tóth János: ismerteti
névhasználathoz).

a

kérelem

tartalmát

(hozzájárulás

a

Tahitótfalu

Dr. Sajtos Sándor: aki a kérelmet támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné,
Szabó Judit, Törökné Kelemen Ildikó, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor) meghozta
döntését.
61/2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui
Gyerkőc Alapítvány kérésre engedélyezi az alapítvány nevében a
Tahitótfalu megnevezést.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
kiadására.
Határidő:
Felelős:

2010. 05.01.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Ezt követően a Képviselő-testület 2210-2220 óráig szünetet tartott.
9./ Bizottságok munkájáról beszámoló
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Nagyházú Miklós: az április 19-i bizottsági ülés első napirendi pontjában a bizottság
Hámori György előadását hallgatta meg (víztakarékossági eszköz beszerzése),
amelyet a Bizottság egyes intézményekben megfontolásra javasol. Második
napirendi pontban a talajterhelési díjrendelet aktualizálását tárgyalta a bizottság. A
harmadik napirend az önkormányzati ingatlanok felújítása volt (Faluház beruházások;
az öltöző falának szigetelése és homlokzatának felújítása; Posta épület festése; a
Védőnők épületének homlokzatjavítása, festése; az iskolaudvar felújítása). A mai
napra meghirdetett szemétszüret, ismét sikertelen volt, ezért a májusi szemétszedési
akciót véleménye szerint szombatra kell szervezni, ahol a Duna-part lenne a célzott
takarítási terület. A Szabados - Molnár István falugondnok által irányított
közmunkások és dolgozók viszont nagyon szép munkát végeztek. Elmondja, hogy a

- 15 strandröplabda pálya melletti játszóteret ismeretlenek szétverték, ezért el kell
bontani.
Tóth János: javasolja azok behívását a májusi szemétszedési akcióra, akiket kisebb
fokú közlekedési kihágások ledolgozására, közmunkára be lehet hívni.
Gazdasági Bizottság
Gaál Sándorné: ismerteti a bizottság ülésén tárgyalt napirendi pontokat
(zárszámadás, közterület karbantartási pályázat, kisgépvásárlás, az útpályázat
lakossági hozzájárulás mértékére javaslat kidolgozása, Trianon emlékhely
megépítésével kapcsolatos önkormányzati forrás meghatározása). A Trianoni
Emlékhely megépítésével kapcsolatban elmondja, hogy a Vasárnapi Vásárnapon
történt gyűjtés a lakosok pozitív hozzáállását tükrözi. Támogatói jegy nyomtatását
javasolja (1000 és 5000 Ft-os címletekben), amit Önkormányzati rendezvényeken
árulni lehetne. Az SZMSZ a Gazdaság Bizottsági tagok számát 6 főben határozza
meg. Jelen pillanatban két fő lemondott a tisztségről (Zakara Ákos, Törökné Kelemen
Ildikó), ezért kéri Dr. Sajtos Sándor polgármestert, hogy hiányzása miatt írásban
kérje fel Jüsztl Zsófia képviselőt a bizottsági tagság elvállalására. A kisgépek
beszerzése tárgyában a bizottság javasolta árajánlatok bekérését.
Törökné Kelemen Ildikó: milyen kisgépek vásárlásáról van szó?
Dr. Sajtos Sándor: ami a nagy kiterjedésű önkormányzati területek rendben
tartására szolgálna.
Csörgő Mihály: olyan gépet lenne érdemes vásárolni, amit a későbbiekben
fejleszteni lehet.
Szociális Bizottság
Schottner Jánosné: április 27-re tervezik a bizottsági ülést.
Kulturális és Oktatási Bizottság
Karácsony Ádám: a bizottsági ülés fő témája a civil szervezetek támogatása volt.
10./ Rendezvények előkészítése
Dr. Sajtos Sándor: a Trianoni emlékmű avatását június 4-re tervezik, május 7-én,
pénteken a Községháza ünnepélyes átadására kerül majd sor. Ezt követően ismerteti
az Önkormányzat megállapodását a Lovassport Egylettel (önkormányzati dolgozók
foglalkoztatása nem lehetséges munkaidőben, a rendezvény lebonyolításához, az
önkormányzati gépjárművek használatára nem tart igényt a Lovassport Egylet) az
Eperfesztiválra vonatkozóan.
Tóth János: rövid tájékoztatást ad a programokról.
Szabó Judit: kéri, hogy a megállapodás melléklete legyen a pályázati kiírás. A 4.
pontban megfogalmazott „Valamennyi gépi és emberi erő közvetlen költségeit az
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költségét” kire vonatkozik?
Tóth János: az Önkormányzat biztosítja, mint minden más civil szervezet által
lebonyolított program esetén.
Szabó Judit: kéri, hogy ez pontosan szerepeljen a megállapodásban, fontosnak
tartja azt is, hogy erre a rendezvényt megelőzően kerüljön sor. Nem találja a helyszín
rögzítését sem a szerződésben.
Tóth János: az Eperfesztivál a Duna-parton, a Fogathajtó verseny a Bodor-majorban
lesz.
Szabó Judit: ismerteti a tervezett Eper-art programokat.
Gaál Sándorné: egyetért a megállapodás tartalmával, annyit pontosítana, hogy a
csak a rendezési jogot adta át a Lovassport Egyletnek az Önkormányzat.
Csörgő Mihály: legyen nyilvánvalóvá téve, hogy csak a jogot adja át az
Önkormányzat.
Tóth János: ez a rendezvény nem a Lovassport Egyleté, hanem a Községé, de az
Egylet átvállalta a rendezését, és lebonyolítását úgy hogy az Önkormányzat érdekeit
előtérbe helyezi. Az elhangzott javaslatok befogadhatók, és ennek megfelelően
kiegészíthető, és módosítható a megállapodás.
Dr. Sajtos Sándor: aki a megállapodás tartalmával, az elhangzott javaslatokkal,
kiegészítésekkel együtt egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné,
Törökné Kelemen Ildikó, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor), és 1 tartózkodás (Szabó
Judit) mellett, meghozta döntését.
62/2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az
Önkormányzat és a Tahitótfalui Lovassport Egylet közötti
megállapodást, az Eperfesztivál rendezői joga tekintetében, a
tervezett módosításával együtt jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2010. 05.10.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket, és az írásban előterjesztett rendelet
módosítását (a gátpályázat kapcsán a számviteli és pénzügyi nyilvántartással
kapcsolatos eljárásrend, minőségbiztosítási, kommunikációs, válságkommunikációs,
kockázatkezelési, és monitoring tervek az SZMSZ 11. sz. függelékét jelentik).
Gaál Sándorné: a Gazdasági Bizottság a módosítást támogatja.
Dr. Sajtos Sándor: aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné,
Szabó Judit, Törökné Kelemen Ildikó, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor) megalkotta
rendeletét.
TAHITÓTFALU ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2010. (VII.30.) RENDELETE
A TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZMSZ-RŐL SZÓLÓ
10/2009 (VI.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
12./ Közúthasználati díjrendelet módosítás
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Nagyházú Miklós bizottsági elnököt a rendelettervezet
módosításának előterjesztésére.
Nagyházú Miklós: ismerteti az írásban előterjesztett rendelettervezet tartalmát.
Kubanek István: az ellenőrzés hogy történik majd?
Dr. Sajtos Sándor: amennyiben a Képviselő-testület alkalmaz közterület felügyelőt,
az bírság kiszabását alkalmazhatja, egyéb esetben az ellenőrzés bejelentés alapján
történik, rendőrségi úton.
Szabó Judit: javasolja, hogy a rendeletben az utcanevek abc sorrendben
szerepeljenek.
Csörgő Mihály: javasolja, hogy ne rendszám alapján adja ki a Hivatal a behajtási
engedélyt.
Tóth János: a Hivatal rugalmasan kezeli a problémát, de a helyi vállalkozók
esetében javasolja, hogy a rendszám legyen a meghatározó.
Szabó Judit: az újságban meg kell jelentetni, és a befolyt összeget az utakra
fordítani.
Törökné Kelemen Ildikó: mi alapján sorolták az utcákat az I. illetve a II. körzetbe?
Nagyházú Miklós: a nehezen járható, valamint a hegyvidéki utcák tartoznak a
fokozottan védendő utcák körébe.

- 18 Dr. Sajtos Sándor: a behajtási korlátozás minden önkormányzati utcára vonatkozik.
Szabó Judit: a befizetett összeget el kellene különíteni az utak javítására.
Dr. Sajtos Sándor: ez volt a cél, a rendelet megalkotásával.
A Képviselő-testület 10 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné, Szabó
Judit, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor) 1 nem (Törökné Kelemen Ildikó) szavazattal,
megalkotta rendeletét.
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2010.(IV.23.) RENDELETE
A 12,5 TONNA MEGENGEDETT LEGNAGYOBB ÖSSZTÖMEGET MEGHALADÓ
TEHERGÉPKOCSIK HELYI KÖZÚTRA TÖRTÉNŐ BEHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES
KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KIADÁSÁRÓL SZÓLÓ
15/2009. (X.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

13./ Ügyfélfogadási rendelet módosítása
Tóth János: ismerteti a rendelettervezet módosítását. Véleménye szerint nem
célszerű, hogy jegyzői ügyfélfogadás délelőtti, a hatósági ügyfélfogadás pedig a
délutáni órákban történik. Délután csak 2 óra az ügyfélfogadási idő, a délelőtt pedig 4
óra.
Dr. Sajtos Sándor: javasolja a módosítás elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné, Szabó
Judit, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor) 1 nem (Törökné Kelemen Ildikó) szavazattal,
megalkotta rendeletét.
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2010. (V.03.) RENDELETE
A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS TISZTSÉGVISELŐK ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJÉRŐL
14./ Egyebek
Csereklye Istvánné közvilágítás kiépítése elleni bejelentése
Nagyházú Miklós: A bizottság a közvilágítás fejlesztését támogatja a községben.
Községi Tájékoztató terjesztése
Dr. Sajtos Sándor: a helyi újság terjesztésére tesz javaslatot (postai úton). Több
alkalommal fordult elő, hogy az Önkormányzat által különböző üzletekben elhelyezett
újságok nagy példányszámban tűntek el, ezért javasolja a postai úton történő
terjesztését.
Kubanek István: a Könyvtárba is kellene párat küldeni.

- 19 Törökné Kelemen Ildikó: javasolja, hogy azokra a helyekre ahol kidobják az újságot
ne vigyenek. Megjegyzi, hogy a Kelemen Kft. üzletébe az utóbbi időben már nem
küldött a Polgármesteri Hivatal a tájékoztatóból.
Gaál Sándorné: a Takarékszövetkezetben is elfogyott hamar az újság, de egy
telefon után azonnal hozták a következő adagot. Javasolja, hogy ezentúl a Kelemen
Kft. is ezt a megoldást válassza, és rugalmasan kezelje a problémát.
Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy Dr. Orbán Balázs
őrsparancsnok, más beosztásba kerül, ennek következtében Herdics Antal őrnagy
lesz a helyi Rendőrős parancsnoka. Várhatóan rövid időn belül két körzeti megbízott
fog szolgálatot ellátni a településen.
PDK Kft ajánlata
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a Kft ajánlatát az Almási utcai óvodatető felújításának
műszaki ellenőri feladatára vonatkozóan (220.000 Ft).
Szabó Judit: mikor kezdődik a kivitelezés?
Dr. Sajtos Sándor: a Közbeszerzési Döntőbizottság döntését követően.
Szabó Judit: a terveket átnézte valaki az Önkormányzatnál? Pl. az előtető terveit.
Nagyházú Miklós: igen, az előtetőt lehet, hogy cserélni kell.
Szabó Judit: sajnálja, hogy nem vette észre senki a kiírás előtt.
Dr. Sajtos Sándor: javasolja az ajánlat elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné, Szabó
Judit, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor), és 1 nem (Törökné Kelemen Ildikó)
szavazattal, meghozta döntését.
63/2010. (04.22.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tahi
Óvoda tetőfelújítás” beruházás műszaki ellenőri feladatával
megbízza a PDK Kft- t a megismert ajánlat alapján. (220.000 Ft
+Áfa)
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő: 2010. 05.31.
Felelős:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Szabó Judit: javasolja, hogy legközelebb több árajánlat bekérése után kerüljön sor a
döntésre. Most csak a szoros határidő miatt szavazott igennel.

- 20 Dr. Sajtos Sándor: erre azért nem került sor, mert eddig elégedett volt az
Önkormányzat a műszaki ellenőrök munkájával (községháza, sportcsarnok, óvoda
stb. beruházások). Több alkalommal kérte a képviselőket, hogy jelenjenek meg a
beruházások helyszínén, de nem volt érdeklődés. A műszaki ellenőrök, munkáját a
Képviselő-testület alaposabban tanulmányozni kívánta, a korábbi megbízás előtt,
ezért a Hivatal készített egy nagy terjedelmű anyagot, amelynek megtekintésére egy
képviselő sem volt kíváncsi, Csörgő Mihály alpolgármestert és Nagyházú Miklós
képviselőt kivéve.
Szabó Judit: kétszer is jelzett hibát a községháza felújításakor.
Karácsony Ádám: a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságon szóba
került a Népház udvarának lezárása, mert esténként gyakran gyülekeznek ott a
fiatalok, akik nagy rendetlenséget hagynak maguk után. Szükséges lenne a játszótér
biztonságossá tétele is.
Verebes Sándor: a Béke utca és a Gábor Áron utca sarkán lévő szelektív
hulladékgyűjtő nagyon rossz állapotban van.
Szabó Judit: a külterületi zsákos szemétgyűjtők táblái elkészültek már?
Ezt követően a Képviselő-testület 2355-2407 óráig zárt ülésen folytatta munkáját.
Dr. Sajtos Sándor: megköszönte a Képviselő-testület munkáját, és az ülést 2407
órakor bezárta.
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