
 

 

Tahitótfalu Községi Önkormányzat 
 Képviselő-testülete 
 
Szám: 12/2010.  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 14-
én (csütörtök) 1800 órakor tartott üléséről. 

 
Helye: Polgármesteri Hivatal, Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.  
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
 
Hiányzók: Gaál Sándorné, Kubanek István, Dr. Magyar Gábor, Schottner Jánosné, 
Verebes Sándor, Wagner Péter 
 
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket. Megállapítja a Képviselő-testület 
határozatképességét (14 főből 8 fő jelen). Javaslatot tesz a napirendre (2. napirend 
elnapolása információ hiány miatt).  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Jüsztl 
Zsófia, Karácsony Ádám, Nagyházú Miklós, Szabó Judit, Törökné Kelemen Ildikó, 
Vaczó Zoltán) a napirendet elfogadta.  
 
NAPIREND: 
 

1./  Döntés belvízi Vis maior pályázatról 
 Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

2./ Kistérségi csatorna pályázatról döntés 
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
3./ Egyebek 

 
1./ Döntés belvízi Vis maior pályázatról 

 
Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, a 2010. május 15-17-ig 
lezúdult csapadék okozta károkról, és felkéri Petró Tibor katasztrófavédelmi 
referenst, hogy tájékoztassa a megjelenteket, a vis maior pályázat lehetőségeiről. 
 
Petró Tibor: tájékoztatást ad a Vis Maior pályázat beadási lehetőségeiről, és 
ismerteti az azzal kapcsolatos adatokat, részleteket.  
 
Verebes Sándor és Kubanek István 18,20 órakor megérkezett. 
 
Dr. Sajtos Sándor: az első körben bekért szakértői vélemény költsége 360 E Ft+Áfa 
volt, ezért új szakvélemény bekérésére került sor, bruttó 150 E Ft értékben. Az utakra 
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kötött biztosítás is bonyolította a pályázat előkészítését. Amennyiben nincs kérdés, 
javaslat, szavazásra bocsátja a település vis maior pályázaton való indulását.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Szabó Judit, Törökné Kelemen 
Ildikó, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor), és 1 tartózkodás (Jüsztl Zsófia) mellett 
meghozta döntését. 
 

101/2010. (06.14.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a 2010.05.15-
17-i heves esőzés által okozott, Önkormányzati tulajdonban lévő 
közúthálózatban, ill. vízelvezető rendszerben keletkezett károk 
helyreállítási költségeinek mérséklése céljából vis maior tartalék címen 
támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz - a 
8/2010. (I. 28.) Korm. Rendelet szerint.  
 
A hirtelen lezúduló nagymennyiségű csapadék a település út-, és 
csapadékelvezető hálózatában nagymértékű károkat okozott. A 
keletkezett károk veszélyeztetik a településen a biztonságos 
közlekedést, melynek biztosítása kötelező Önkormányzati feladat.  
 
A keletkezett károk felszámolásának költségeit  az önkormányzat a 
feszes költségvetése miatt önerejéből megoldani nem tudja, így vis 
maior pályázat segítségével kívánja a fenti feladatát ellátni, a 
feladatellátás költségeit kiegyenlíteni.  
 
A beérkezett ajánlatok, ill. szakértői nyilatkozat alapján a heves 
esőzés okozta károk védekezés és helyreállítási munkálatainak és 
egyéb költségeinek teljes költsége 12.759.400 Ft, melyből az Uniqa 
Biztosító a 3283521 kötvényszámú szerződés szerint 950.000 Ft-ot 
térít meg. A pályázat önrészeként 4.817.510 Ft-ot az Önkormányzat 
saját költségvetése terhére, az "általános tartalék" költségvetési 
forrásból biztosítja.  
 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő utakra az UNIQA biztosító Zrt-vel 
értékkövető biztosítást kötött melyet az elkövetkezendő négy év 
időszakában is fenntart. A csapadékelvezető rendszerre az 
önkormányzat által megkeresett biztosítótársaságok biztosítást nem 
kötnek, értékkövető biztosítás megkötése az önkormányzatnak nem 
áll módjában, így a káreseményhez kapcsolódóan a csapadékvíz-
elvezető rendszerre az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. 
 
A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a helyi 
önkormányzatok vis maior feladatainak támogatására c. pályázat 
aláírására, beadására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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2./ Kistérségi csatorna pályázatról döntés 
 
 
Tóth János: ismerteti az előterjesztés és a határozati javaslat (társulási 
megállapodás módosítása) tartalmát.  
 
Dr. Sajtos Sándor: amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kéri aki a társulási 
megállapodás módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Jüsztl 
Zsófia, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Szabó Judit, Törökné 
Kelemen Ildikó, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor) meghozta döntését.  

 
 

102/2010. (06.14.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
DPÖTKT Társulási Megállapodását a határozati javaslat 
mellékletében szereplő szöveg szerint elfogadja, annak aláírására 
felkéri a Polgármestert. A legutóbb elfogadott Társulási 
Megállapodáshoz képest a változás a 12. §-ban történt a következők 
tekintetében: a Budakalászi Idősek Klubja ellátási területének 
kibővítése Pilisszentkereszt és Pilisszentlászló településekre, illetve 
az ún. DKSZI megalapítása dátumának egy nappal korábban, 2010. 
június 30-ban történő megállapítása, továbbá a védőnői és 
iskolaorvosi ellátás meghatározásának pontosítása és Csobánka 
idősek nappali ellátásából való kikerülése. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat kiadására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
 

Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatást ad az elmúlt napok eseményeiről az árvízi 
védekezéssel kapcsolatban, és köszönetet mond azon képviselőknek, akik részt 
vettek a munkában. Nem volt helyben megfelelő létszámú segítség ezért 
Pócsmegyerről kért az Önkormányzat segítséget. A DMRV Zrt. által üzemeltetett 
csatornarendszer, több problémával küszködik, ezért a településen nehezítette a 
helyzetet a belvíz. Holnap 8 órakor a DMRV Zrt. szakembereivel ismételt helyszíni 
szemlére kerül sor. Az ellepett területek tulajdonosai tájékoztatást kaptak arról, hogy 
a fertőtlenítéshez szükséges anyagok átvételére lehetőségük van a hivatalban. 
Beszámol arról, hogy a Polgármesteri Hivatal vásárolt, egy nagy teljesítményű Honda 
szivattyút (260 E Ft+Áfa) azért, hogy hatékonyan részt tudjon venni a házak 
pincéjében lévő víz eltávolításában.  
 
 
Tóth János: az Eperfesztivál támogatója, illetve fellépői az árvízre való tekintettel 
nem jeleztek kártérítési igényt. A rendezvény tervezhető új időpontja július 30-31. 
augusztus 1. Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem vesz részt a 
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lebonyolításban, azt tudomásul kell venni, bár az árusokkal és fellépőkkel szemben 
így lenne korrekt.  
 
Dr. Sajtos Sándor: ez a kérés, szerződésmódosítást igényel a dátumra 
vonatkozóan. Aki támogatja a szerződés módosítását, kézfeltartással jelezze.  
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Szabó Judit, Törökné Kelemen 
Ildikó, Vaczó Zoltán,), és 2 tartózkodás (Jüsztl Zsófia, Verebes Sándor) mellett a 
napirendet elfogadta.  
 
 

103/2010. (06. 14.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az 
Eperfesztivál megrendezéséhez -mely az árvíz miatt elmaradt- új 
időpontban (07.30.-31. augusztus 1.) változatlan feltételekkel.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
kiadására. 
 
Határidő: 2010. 08.02. 
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
 
Tóth János: Szigetmonostoron megint szükségessé vált a jegyző helyettesítése. 
Egészségi állapota miatt hosszútávra nem, de június 30-ig térítésmentesen vállalta a 
munkát. Kéri, hogy a Képviselő-testület június 30-ig engedélyezze a helyettesítést. A 
feladat nem munkaidőből való kiesést jelent, hanem ad hoc jellegű. 
 
Csörgő Mihály: támogatja ezt a megoldást, mivel az árvíz idején Szigetmonostor 
illetve Pócsmegyer is segítette a településünket.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Jüsztl 
Zsófia, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Szabó Judit, Törökné 
Kelemen Ildikó, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor) meghozta döntését.  
 

104/2010. (06.14.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi 
Tóth János jegyző részére Szigetmonostoron, 2010. 06. 30-ig a 
jegyző helyettesítését.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat kiadására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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Szabó Judit: szúnyogirtással kapcsolatban történt intézkedés? 
 
Dr. Sajtos Sándor: igen holnap illetve holnapután kerül rá sor, ennek megfelelően a 
méhészek ki is lettek értesítve. Ezt követően megköszönte a Képviselő-testület 
munkáját, és az ülést 1840 órakor bezárta.  

 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Sajtos Sándor Tóth János 
polgármester jegyző 

 


