Tahitótfalu Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: 13/2010.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 29én (csütörtök) 1800 órakor tartott üléséről.
Helye: Községháza, Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Hiányzók: Karácsony Ádám, Dr. Magyar Gábor, Wágner Péter
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket. Megállapítja a Képviselő-testület
határozatképességét (14 főből 11 fő jelen). Javaslatot tesz a napirendre (8. napirendi
pont felcserélése a 3. napirendről).
Jüsztl Zsófia: a harmadik napirendi pont felcserélését javasolja a vis maior
pályázatról való döntés napirendi pontjával.
A Képviselő-testület 10 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Jüsztl Zsófia,
Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit, Törökné
Kelemen Ildikó, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor) 1 nem (Gaál Sándorné) szavazattal,
a napirendet elfogadta.
NAPIREND:
1./ Tájékoztató az iskola és óvoda 2009/2010
eredményeiről
Előadó: Gillich Péterné iskolaigazgató
Csörginé Kemény Ildikó óvodavezető

tanév

2./ Tájékoztató a tűzoltóság működéséről (szóbeli)
Előadó: Jámbor Ferenc tü.pk.
3./ Vizsgálóbizottság felállításáról döntés
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Meghívott vendég: Hadházy Sándor országgyűlési képviselő
4./ Vis maior pályázat beadás (Dunai árvíz)
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
5./ Bizottságok munkájáról beszámoló
Előadó: Bizottsági elnökök

tapasztalatairól,

-26./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
7./ Közbeszerzési pályázatok kiírása – döntés (belterületi utak, vis maior)
Előadó: Dr. Őszy Tamás közbeszerzési referens
8./ Tulajdoni ügyek
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
9./ KEOP 1.2.0 jelű Kistérségi csatornapályázat – döntés
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
10./ Egyebek
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Gaál Sándorné és Kubanek István képviselőt a
jegyzőkönyv hitelesítésére.
1./ Tájékoztató az iskola és óvoda 2009/2010 tanév tapasztalatairól,
eredményeiről
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Gillich Péterné iskolaigazgatót egészítse ki a 2009/2010
tanév beszámolóját.
Gillich Péterné (iskolaigazgató): nem kívánja kiegészíteni az írásos beszámolót.
Szabó Judit: hogyan alakult a könyvtár látogatottsága?
Gillich Péterné: az utóbbi időben a többszörösére nőtt a látogatók száma.
Nagyházú Miklós: az iskolaudvarral kapcsolatban van –e probléma.
Gillich Péterné: az iskola udvarát az építkezés után murvával szórták fel, ami
nagyon balesetveszélyes, ezért az iskolai alapítvánnyal közösen szeptember elején
egy bált szerveznek, melynek bevételét az udvar rendbehozatalára kívánják fordítani.
Szabó Judit: a papírgyűjtést is idejében kellene meghirdetni az újságban, és annak
bevételét is fel lehetne használni.
Gillich Péterné: a nevelőtestület fogadja el, az éves programot.
Dr. Sajtos Sándor: az országos felmérésen az iskola nagyon jó eredményeket ért el.
Megköszöni a pedagógusok munkáját. Felkéri Csörginé Kemény Ildikó óvodavezetőt
egészítse ki a 2009/2010 tanév tapasztalatainak beszámolóját.
Csörginé Kemény Ildikó (óvodavezető): nem kívánja kiegészíteni az írásos
beszámolót.
Szabó Judit: a játékvizsgálati kimutatás iránt érdeklődik.
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homokozó keret, kétállásos lengőhinta kötélzete, a mögötte lévő sövény kivágása,
láncos egyensúlyozó híd lánca; Tótfalui óvoda: mérleghinta fa része, toronycsúszda
kötélzete homokozó keret).
Dr. Sajtos Sándor: a nyári szünidőben a karbantartási munkákat el kell végezni.
Megköszöni a tájékoztatást, és a nevelők munkáját.
2./ Tájékoztató a tűzoltóság működéséről
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a Szentendrei Tűzoltóság szakemberét Oláh Péter
tűzoltó századost, és felkéri az ismételt beszámolóra.
Oláh Péter tűzoltó százados: ismerteti a Tűzoltóság 2009. évi beszámolóját
(mellékelve).
Kubanek István: a káresemények száma arányos-e a lakosság számával?
Oláh Péter: 10 éves átlag szerint igen, de évekre lebontva nem.
Dr. Sajtos Sándor: javasolja, hogy a Képviselő-testület erősítse meg a 84/2010.
(05.27.) határozatát. Megköszöni a Tűzoltóság segítségét az árvízi védekezésben.
Tájékoztatást ad arról, hogy mikrotérségi szinten ismét megkezdődtek a tárgyalások
egy helyi tűzoltóőrs létrehozataláról.
Oláh Péter: az esetleges jogszabályi változások kedvezően befolyásolhatják a
későbbiekben a finanszírozást.
Dr. Sajtos Sándor: javasolja, hogy 2010-ben 2 M Ft támogatást nyújtson a
Szentendrei Tűzoltóság részére Tahitótfalu Képviselő-testülete.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Jüsztl Zsófia, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné,
Szabó Judit, Törökné Kelemen Ildikó, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor) meghozta
döntését.
105/2010. (06.29.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
Szentendrei Hivatásos Tűzoltóság részére 2 M Ft támogatást biztosít
a költségvetési tartalék terhére 2010-ben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2010. 07.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

-43./ Vizsgálóbizottság felállításáról döntés
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Jüsztl Zsófia képviselőt beadványának előterjesztésére.
Jüsztl Zsófia: tájékoztatja a megjelenteket, hogy Hadházy Sándor országgyűlési
képviselő nem tud jelen lenni az ülésen. Ezt követően ismerteti előterjesztését
(vizsgálóbizottság létrehozása a JT-DUO Kft. megkeresése alapján a 11. sz. főút
csomópontjának felmentési kérelmével kapcsolatban)
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Tóth János jegyzőt a hatósági eljárás ismertetésére.
Tóth János: az eljárás során a hivatal, kizárólag a szakhatóságok állásfoglalását,
hozzájárulását, vagy annak elutasítását vehette figyelembe. A minisztériumi
állásfoglalás az adott minisztérium alá tartozó szakhatóságokat orientálja. A
Regionális Államigazgatási Hivatal új eljárásra kötelezte a Polgármesteri Hivatalt,
néhány vitatható kérdés, illetve alaki, formai hibák alapján. A Képviselő-testületnek
nem áll módjában a hatósági munkát felülbírálni.
Dr. Sajtos Sándor: a minisztériumi állásfoglalás Dr. Polonkai Anna címére érkezett,
a tahitótfalui Polgármesteri Hivatal nem értesült róla. A Nemzeti Közlekedési Hatóság
határozatában az egyeztető tárgyaláson (amelyen részt vettek az érintett
ingatlantulajdonosok, a Közlekedési Hatóság, és az Önkormányzat) elhangzottaknak
megfelelően engedélyezte az útépítési engedélyt.
Jüsztl Zsófia: ismerteti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium állásfoglalását. Nem az
építkezéssel, hanem az Önkormányzat tulajdonában lévő parkolóban, a parkolóhely
biztosításával nem ért egyet.
Csörgő Mihály: mivel az építtető nem tudta, vagy nem kívánta betartani a jelenlegi
Építési Szabályzatban megfogalmazottakat, a Településfejlesztési Szerződés alapján
különböző fejlesztéseket kell elvégeznie a 11.sz. főúton. Mindenki tudja, hogy ez a
beruházás némely embernek hátrányt fog okozni, akik mindent el is követnek annak
érdekében, hogy az üzletház ne épülhessen meg. Ehhez joguk van, amit senki nem
vitat. Az elmúlt időszakban lezajlott tárgyalások következtében azonban, az építtető
jelenleg az összes érvényes paramétert be tudja tartani, tehát nincs mit felajánlani a
fejlesztések fejében. Ezért kinek jár köszönet? Az előterjesztés ismét említi a
„csókosok” kifejezést. Ezt felvállalja, abban az értelemben, hogy szeretne 5000
ember csókosa lenni, hiszen a TESCO elleni aláírásgyűjtést 300 ember támogatta
csak, szemben a település 5000 lakosával. Mivel a beadványt a JT-DUO Kft.
pecsétjével ellátott borítékban adta le Jüsztl Zsófia képviselő, érdeklődik: ki-kinek a
„csókosa”?
Jüsztl Zsófia: valóban a Kft. levele mellé csatolta a saját beadványát.
Gaál Sándorné: Schell Lászlótól kérdezné, hogy mikor kezdődhetett volna az
építkezés?
Dr. Sajtos Sándor: aki egyetért azzal, hogy Schell László hozzászóljon a
napirendhez, kézfeltartással jelezze.
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Jüsztl Zsófia, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit,
Törökné Kelemen Ildikó, Verebes Sándor), 1 nem (Vaczó Zoltán) szavazattal
hozzájárult az érintett hozzászólásához.
Schell László: ismerteti az előzményeket, és a Településfejlesztési Szerződésben
megfogalmazott feltételeket (260 fm útfelújítás a Honvéd utcától a Stihl boltig,
körforgalom
kialakítása
járdaszegélyekkel,
járdával,
útfelfestésekkel,
új
aszfaltburkolattal, valamint zöldterület kialakítása és fásítás két –az Önkormányzat
által meghatározott ingatlanon-, a 1394 hrsz-ú területen a parkoló megépítése
felfestéssel), amelyeket továbbra is teljesíteni szeretne.
Nagyházú Miklós: Jüsztl Zsófia képviselőtől kérdezi, miért szeretett volna képviselő
lenni ezen a településen? Úgy érzi, hogy hozzá tudott tenni valamit ennek a
településnek a fejlődéséhez, az elmúlt időszakban? Azért kérdezi, mert véleménye
szerint a döntései nem ezt támasztják alá (pl.: a májusi esőzések kapcsán a Vis
maior pályázaton való indulás kérdésében Jüsztl Zsófia nemmel szavazott). Számára
az üzletház kapcsán a döntés különösen nehéz volt, hiszen a beruházás, pont az ő
ingatlanának szomszédságában valósulna meg. Nem mindegy, hogy a kilátás az
ablakából a fákra, vagy az üzletházra esik.
Jüsztl Zsófia: ez nem a témához tartozik, és javasolja, hogy a fakivágásokról sem
ebben a napirendben tárgyaljanak.
Nagyházú Miklós: szerződést kötött a beruházóval, jóval a Képviselő-testület
döntése után. A megbeszélésen a Polgármester és az Alpolgármester is jelen volt.
Ennél fogva a fák kivágása nem is befolyásolhatta a döntését.
Jüsztl Zsófia: nem hangzott el vád.
Gaál Sándorné: úgy érzi Jüsztl Zsófia döntései és a beadvány szorosan kapcsolódik
a napirendhez, hiszen egy képviselőnek nem egy vállalkozói kör, hanem az egész
település érdekeit kell figyelembe venni. Véleménye szerint motiváló tényező volt a
döntés tekintetében, hogy mit kap a település (jobb ellátás, olcsóbb vásárlási
lehetőség, a település fejlődése). Ezeket a fejlesztéseket a település önerőből nem
tudta volna teljesíteni. A Vis Maior pályázat esetében az árvízvédelmi költségek a vis
maior keretből 100%-ig megigényelhetők az állami költségvetésből. Erre a kérdésre
szavazott Jüsztl Zsófia nemmel.
Dr. Sajtos Sándor: javasolja, hogy döntsön a Képviselő-testület a vizsgálóbizottság
felállításáról. El kívánja mondani, hogy hosszú ideje foglalkozik a Képviselő-testület
ezzel az üggyel, sok tárgyalás, egyeztetés előzte meg a döntést.
Jüsztl Zsófia: egy dolog van ellenére, hogy nem jó a parkolóhelyek kialakítása.
Csörgő Mihály: mit vizsgáljon a vizsgálóbizottság? A Képviselő-testület döntéseit,
avagy a Településfejlesztési szerződésben foglaltakat?
Jüsztl Zsófia: a Képviselő-testület elé hiányosan került az előterjesztés. Hogyan
történhetett ez meg?
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helyezkedett volna el a parkoló. A Képviselő-testület ezt nem tartotta ideálisnak ezért
kérte az épület áttervezését.
Gaál Sándorné: a kért anyagoknak mi köze van a parkolóhoz (minisztériumi
engedély a balra kanyarodó sáv kialakításának ügyében; a 11-es út forgalmának
átalakításával, az új csomópont, csomópontok kialakításával kapcsolatos valamennyi
feljegyzés, jegyzőkönyv, a helyszíni bejárások dokumentumai; a forgalomszámlálás
dokumentumai; az elfogadott, illetékes hatóság által lepecsételt végleges tervek az új
forgalmi rendről, a balra kanyarodás lehetőségéről, ami alapján az Önkormányzat
szerveként működő Polgármesteri Hivatal I. fokú építési hatósága megismételt
eljárásában is kiadta az üzletház építésére az építési engedélyt)?
Dr. Sajtos Sándor: két éve dolgozik a Képviselő-testület a kérdésen. Bármilyen
jellegű vizsgálatot vállal, döntései tisztességes módon történtek meg.
Jüsztl Zsófia: azt hitte, hogy a miniszteri határozat magasabb rendű, a Nemzeti
Közlekedési Hatóság határozatánál. Bocsánatot kér, abban az esetben, ha valakit
megbántott volna, csak tisztán akart látni.
Ezt követően Jüsztl Zsófia 1930 órakor eltávozott (kirohant a teremből).
Törökné Kelemen Ildikó: a balra kanyarodáshoz az engedélyt az Önkormányzatnak
is megküldte-e a Minisztérium, és szerepelt benne ugyanaz a négy pont, amit a
tervező irodának megküldött?
Tóth János: a minisztérium ebben az ügyben nem hozott határozatot, hanem kiadott
egy állásfoglalást. A Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága határozatot hozott 2009.08.10-én, amelyben engedélyezte kérelmezett
közlekedési átalakítást. Ez a határozat, a parkolóra vonatkozóan nem tartalmaz
semmilyen utasítást.
Törökné Kelemen Ildikó: akkor nem érti Szűcs Lajos főosztályvezető (Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium) levelében megfogalmazottakat.
Tóth János: az NKH határozata jogerőre emelkedett. Mit vizsgálna a bizottság?
Gaál Sándorné: véleménye szerint, ha valaki egy javaslatot megfogalmaz, annak
minden egyes sorát meg tudja védeni. Továbbra sem érti, mi lenne a vizsgálat
tárgya? Szakhatósági határozat felülvizsgálata, esetleg a Képviselő-testület
döntéseinek vizsgálata? Sajnálja, hogy Jüsztl Zsófia nem tudta megindokolni
javaslatát.
Nagyházú Miklós: a Vizsgálóbizottság létrehozatalát nem tudja támogatni, mivel a
Képviselő-testületnek nincs joga szakhatósági döntések felülvizsgálatát elvégezni.
Ebben a témában hozott korábbi döntéseit továbbra is vállalja.
Dr. Sajtos Sándor: aki támogatja Vizsgáló Bizottság létrehozását a levélben
megfogalmazottak szerint, kézfeltartással jelezze.
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Sándorné, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit,
Törökné Kelemen Ildikó, Vaczó Zoltán,) és 1 tartózkodás (Verebes Sándor) mellett
meghozta döntését. (Jüsztl Zsófia nincs jelen)
106/2010. (06.29.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jüsztl
Zsófia képviselő által kezdeményezett vizsgálóbizottság létrehozását
nem támogatja (Schell üzletközpont tárgyában).
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat kiadására.
Határidő:
Felelős:

2010. 07.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: természetesen minden ezzel kapcsolatos anyag a képviselők
rendelkezésére áll.
Schottner Jánosné: kéri a Danubia Televíziót, hogy főműsor időben, vágatlanul adja
le a most történteket.
Csörgő Mihály: egy időben a televízió leadta a Képviselő-testületi üléseket, de
mostanában ezek a közvetítések elmaradtak. Hadházy Sándor országgyűlési
képviselő az évzáró ülésen megfedte Tahitótfalu Képviselő-testületét, a tájékoztatás
hiányáért. Visegrád város honlapján tavaly novemberben februári volt az utolsó
jegyzőkönyv, míg Tahitótfalu honlapján szeptemberi. Támogatja a televízió jelenlétét
az üléseken, bár nem érti, hogy a felvételek miért nem kerülnek adásba.
4./ Közbeszerzési pályázatok kiírása – döntés (belterületi utak, vis maior)
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket, és felkéri Dr. Őszy Tamás
közbeszerzési referenst a tájékoztatásra.
Dr. Őszy Tamás: ismerteti a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát, a belterületi
utak ajánlattételi felhívásával kapcsolatban.
Dr. Sajtos Sándor: javasolja, hogy az új ajánlattételi felhívás a Pro Régióval történt
egyeztetés után jelenjen meg.
Dr. Őszy Tamás: javasolja, hogy több részajánlat bekérőt írjon ki a Képviselőtestület a belterületi utak kapcsán.
Szabó Judit: jelenthet plusz pontot az elbírálásnál amennyiben nem részajánlatot
tesz a vállalkozó?
Dr. Őszy Tamás: nem.
Csörgő Mihály: van-e jogorvoslati lehetősége az Önkormányzatnak, bírság
kiszabása esetén.
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Dr. Sajtos Sándor: a Pro Régió írásos nyilatkozata alapján kell a kiírást
megfogalmazni.
Nagyházú Miklós: van esély arra, hogy a két részre bontott kiírást egy cég nyerje
meg?
Dr. Őszy Tamás: nincs jelentősége.
Dr. Sajtos Sándor: a Képviselő-testület rész ajánlattételt biztosít a kiírandó
pályázatban (Kbt 50. § (3) bek).
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit,
Törökné Kelemen Ildikó, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor) meghozta döntését.
107/2010. (06.29.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a földes utak
aszfaltozási munkáinak elvégzésére, közbeszerzési pályázatot ír ki
két részre bontva a beruházást. (1. Visegrádi utca; 2. Rózsa utcaKós Károly utca - Kertész utca).
A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Referenst a pályázat
kiírására, a Képviselő-testület döntése alapján.
Határidő:
Felelős:

2010. 07.15.
Dr. Őszy Tamás közbeszerzési referens

Dr. Őszy Tamás: javasolja, hogy a pályázó rendelkezzen a felhívást megelőző 36
hónapban, a beruházás értékének 80%-a mértékű referencia munkával, valamint 100
t/h kapacitású, 50 km-en belüli aszfaltkeverő üzemmel. Javasolja, továbbá a
szubjektív pályázati elemek mellőzését a kiírásban.
Dr. Sajtos Sándor: kéri, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit,
Törökné Kelemen Ildikó, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor) meghozta döntését.

-9108/2010. (06.29.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a földes
utcák aszfaltozása közbeszerzési pályázat feltételeiben az alábbi
követelmények kiírását írja elő:
 a pályázó a kiírást megelőző 36 hónapban a tervezett
beruházás értéke 80% - megfelelő referenciamunkával
rendelkezzen.
 a pályázó rendelkezzen 50 km-en belüli aszfaltkeverővel.
A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Referenst a pályázat
kiírására a szubjektív pályázati elemek mellőzésével.
Határidő:
Felelős:

2010. 07.15.
Dr. Őszy Tamás közbeszerzési referens

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr részére írt levelet,
az óvodatető kiírásra vonatkozóan, amelyben kéri a Támogatási Szerződés
módosítását, és a pályázat határidejének meghosszabbítását.
5./ Vis maior pályázat beadás (Dunai árvíz)
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az írásban előterjesztett határozati javaslat tartalmát
(vis maior pályázaton való indulás).
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit,
Törökné Kelemen Ildikó, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor) meghozta döntését.

- 10 109/2010. (06.29.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Duna
magas vízállása miatt a 2010.06.04-11-i árvízvédelmi időszakban
védekezési munkálatokat végzett. Az Önkormányzat védekezési
költségeinek mérséklése céljából vis maior tartalék címen
támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz - a
8/2010. (I. 28.) Korm. Rendelet szerint.
A védekezés 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 Kormány a189/2010. (VI. 4.) Korm.
rendeletben kihirdette Pest Megye árvízveszélyes területeire a
veszélyhelyzetet 2010. június 4-től. A Kormánydöntésnek
megfelelően az Önkormányzat a védekezési költségek 100%-át
kívánja 0% önrész mellett vis maior pályázat segítségével
megpályázni.
A védekezés időszakában az Önkormányzat védekezési
munkálatainak és egyéb költségeinek teljes költsége 8.237.800 Ft
volt.
A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a „Helyi
Önkormányzatok vis maior feladatainak támogatására” c. pályázat
aláírására, beadására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatást ad a folyamatban lévő vis maior pályázatról
(belvíz). A csapadékvíz okozta károk helyrehozatala kapcsán öt vállalkozótól kért be
a hivatal ajánlatot (Dorca Kft.; Pilis-Bíró Kft.; Cserker Top Kft.; Orosz András, Gerdán
László). A beadási határidő 1600 óra volt, ezért javasolja, hogy tartson a Képviselőtestület szünetet, és utána hozza meg döntését.
Ezt követően a Képviselő-testület 2035-2050 óráig szünetet tartott.
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a beérkezett ajánlatok tartalmát (Cserker-Top Kft.:
5.553.379 Ft; Pilis-Bíró Kft.: 6.057.375 Ft), és javasolja a kedvezőbb ajánlat
elfogadását.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit,
Törökné Kelemen Ildikó, Vaczó Zoltán), és 1 tartózkodás (Verebes Sándor) mellett
meghozta döntését.

- 11 110/2010. (06.29.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a májusi
esőzések okozta károk helyreállításával, a pályázat alapján
beérkezett ajánlatok közül, a kedvezőbb kivitelezési költségek
figyelembevételével, a Cserker-Top Kft-t bízza meg (bruttó 5 553 179
Ft)
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés
megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2010. 07.15.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

6./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Tóth János jegyzőt a tájékoztatásra.
Tóth János: az elmúlt időszakban az árvíz illetve a vis maior pályázatok (belvíz,
árvíz) beadása, leterhelte a hivatalt. A halaszthatatlan ügyekben hozott határozatok
azonban elkészültek, és kiadásra kerültek. Az igazgatási, illetve pénzügyi előadó
felvételére kiírt pályázatok megjelentek a Községi Tájékoztatóban, illetve a helyi
honlapon.
Dr. Sajtos Sándor: a Trianoni Emlékhely avatás az árvíz ellenére lezajlott, és
aláírásra került a testvértelepülési szerződés Tóthfalu településsel. Beszámol a
folyamatban lévő gát- illetve útpályázat előkészítéséről. Ezt követően ismerteti a
Mikrotérség által összeállított vízdíjtámogatás szerződéstervezetét a Fővárosi
Vízművekkel, és a Fővárosi Önkormányzattal.
7./ Bizottságok munkájáról beszámoló
Dr. Sajtos Sándor: felkéri a bizottsági elnököket a tájékoztatásra.
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Nagyházú Miklós: a bizottság 2010. június 28-i ülésén a talajterhelési díj rendelet
módosítását tárgyalta, mely a következő ülésen kerülhet elfogadásra. Második
napirendként az intézményi felújításokról döntött a bizottság (Posta- Gyógyszertár
épület homlokzatának felújítása, kb: 2 M Ft). Szükséges lenne egy zárható raktár
(25m2), és szín, beálló (60-80m2) építése, a hivatali a szerszámok és berendezések
tárolására (4 M Ft). Az iskolaudvar felújítását is tervezi a bizottság (viacolor
burkolással, kb.: 5,5 M Ft). Kéri, hogy a Képviselő-testületet támogassa a bizottság
javaslatait.
Dr. Sajtos Sándor: szükségesnek tartja a raktár építését, és az iskolaudvar
felújítását, ezért javasolja kezdje meg az Önkormányzat az árajánlatok bekérését.

- 12 Törökné Kelemen Ildikó: a forrást is meg kellene jelölni.
Tóth János: a hivatal udvarára tervezett raktárépület, és a buszmegálló
megépítéséhez, valószínűleg építési engedélyre lesz szükség.
Szabó Judit: a Posta vendégváró részét is ki kellene festeni.
Tóth János: ezt a felajánlást megtette a hivatal, de a Posta nem kívánt élni a
lehetőséggel.
Dr. Sajtos Sándor: aki a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
javaslatait támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit,
Vaczó Zoltán, Verebes Sándor), és 1 tartózkodás (Törökné Kelemen Ildikó) mellett
meghozta döntését.
111/2010. (06.29.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
költségvetés felújítási és tartalék kerete terhére:

a

 a Posta - Gyógyszertár külső homlokzata felújítását,
 az iskolaudvar felújítását, továbbá
 a községháza udvarán raktár – szín építését
biztosítja.
A Képviselő-testület
előkészítésére.
Határidő:
Felelős:

felkéri

a

Polgármestert

a

beruházás

2010. 07.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Törökné Kelemen Ildikó: nem lett a forrás meghatározva.
Dr. Sajtos Sándor: a Katolikus Egyház számára visszaadott ebédlő épület kapcsán,
az Oktatási és Kulturális Minisztérium által átutalt kártérítés kamatából,
megvalósítható lenne az iskolaudvar felújítása.
Nagyházú Miklós: a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázatra három ingatlant neveztek
be. A nyári időszakban figyelemmel kell kísérni a kerteket, hogy szeptemberben sor
kerülhessen a döntésre.
Szabó Judit: az elmúlt ülésen kérte, hogy táblával hívják fel a nyaralók figyelmét
arra, hogy csak a KVG Zrt. által forgalmazott zsákokban lehet kitenni a külterületi
szemétgyűjtőkbe a háztartási hulladékot.

- 13 Verebes Sándor: meg kellene vizsgálni, hogy az ott lakóknak van-e a szolgáltatóval
szerződésük, fizetik –e a szemétszállítási díjat.
Nagyházú Miklós: kéri, hogy a 084 hrsz-ú útra a sebességkorlátozó tábla mellé az
út megjelölése (mezőgazdasági út) is kerüljön ki.
Gazdasági Bizottság
Gaál Sándorné: a bizottság az első napirendi pontban tárgyalta a lakosság útépítési
hozzájárulásának mértékét (Visegrádi, Kós Károly, Rózsa, Kertész utca), de mivel új
közbeszerzési eljárás indult, új feltételekkel, módosítani kell majd a bizottság
javaslatát is. Az adóbevételek első félévi állapotának vizsgálata mindenképpen
pozitív: építményadó (85% teljesítés) gépjárműadó (76%). Ki szeretné emelni az
adócsoport hatékony munkáját (13 M Ft-tal csökkentek az adóhátralékok). Ismerteti a
bizottság határozatát a bérleti szerződések egységesítésére vonatkozóan pénzügyi
szempontból. Szerepeljen a szerződésben:
 fizetési határidő,
 díjemelés lehetősége,
 nem fizetés szankciója –késedelem esetén a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszerese
 több mint fél éves hátralék esetében –felszólítás ellenére- az
Önkormányzatnak módjában álljon felmondani a szerződést,
 a bérleti díj összege forintban legyen meghatározva.
A bizottság javasolja, hogy Oláh Józsefné jutalma augusztus 20-án ünnepélyes
keretek között kerüljön átadásra (46/2010. (03.11.) Kt. határozat).
Dr. Sajtos Sándor: aki a Gazdasági Bizottság bérleti szerződésre vonatkozó
javaslatait támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit,
Törökné Kelemen Ildikó, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor) meghozta döntését.

- 14 112/2010. (06.29.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a bérleti
szerződések egységesítése érdekében az alábbi szempontok
alapján kéri az Önkormányzat jogtanácsosát, a szerződések
átdolgozására:
 a bérleti díjak Ft-ban határozandók meg,
 a szerződő Önkormányzat joga a bérleti díj emelése az
inflációval egyezően,
 a bérleti díj megfizetésére a határidőt egységesen kell
meghatározni,
 a bérleti díj határidőben történő meg nem fizetése esetén
a kamat a jegybanki alapkamat kétszerese,
 a féléves bérleti díj elmaradás azonnali felmondást
eredményez.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felkéri

a

Polgármestert

a

határozat

2010. 08.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Tóth János: Oláh Lajosné jutalmának átadására, a holnapi nap folyamán kerül majd
sor.
Szociális Bizottság
Schottner Jánosné: a következő ülésre kidolgozza a bizottság a tanév kezdetére
szóló támogatás rendszerét, melyben a Képviselő-testületnek döntenie kell.
8./ Tulajdoni ügyek
Dr. Sajtos Sándor: a Gesztenye sor előtt lévő két buszöböl felújításának ügyében mivel több közbeszerzési eljárás is érvénytelen volt-, a Nemzeti Közlekedési
Hatósággal közösen sor került egy helyszíni bejárásra, melynek célja a műszaki
követelmények pontos meghatározása volt. A Környezetvédelmi Felügyelőség
környezetvédelmi okokra hivatkozva, nem engedélyezi az Ódry utcánál tervezett
burkolt vízelvezető árok megépítését. Kezdeményezni kell egy újabb vizsgálatot a
vízbázisra hivatkozva. Az Almási utcai buszöböl építési engedélyét két szomszédos
ingatlantulajdonos ismét megfellebbezte.
Szabó Judit kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (parkolóhely megváltása
üzlethelyiség funkció hasznosítására).
Szabó Judit: előírás szerint három parkolóhelyre lenne szükség (30 m2).

- 15 A Képviselő-testület 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné, Törökné Kelemen
Ildikó, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor) meghozta döntését. (Szabó Judit nem
szavazott)
113/2010. (06. 29.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete közterülethasználatot biztosít a Herczeg Zoltán és Szabó Judit (Tahitótfalu,
Hősök tere 7. sz.) tulajdonát képező üzlet működéséhez (3 db gépjármű
parkolóhoz) az érvényes rendelet alapján.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2010. 07. 31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Schottner Jánosné: hány férőhelyes az a parkoló?
Tóth János: egyre inkább át kell gondolni a parkolóhelyek megváltását.
Schottner Jánosné: fontos lenne használható parkoló kialakítása azon a részen.
Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (Faluház, illetve Népház ingyenes
használata július 12-18 között).
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházú Miklós, Törökné Kelemen Ildikó, Vaczó Zoltán, Verebes
Sándor), 1 nem (Schottner Jánosné) szavazattal meghozta döntését. (Szabó Judit
nem szavazott)
114/2010. (06.29.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sziget
Hangja Kórus nyári táborozásához (07.12-18) a Népház nagytermét
és a Faluházat ingyenesen biztosítja.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felkéri

a

Polgármestert

a

határozat

2010. 07.18.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Kozma János Zoltán kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (199/2 hrsz-ú ingatlan előtti
közterület viacolor fedése).

- 16 Csörgő Mihály: figyelemmel kell kísérni munkát, hogy a vízelvezetés szempontjából
is megfelelő legyen.
Dr. Sajtos Sándor: aki a kérelmet támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit, Törökné
Kelemen Ildikó, Verebes Sándor) szavazattal meghozta döntését. (Vaczó Zoltán
nincs jelen)
115/2010. (06.29.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kozma János
Zoltán Mátyás király úti lakos kérelmét támogatja, és engedélyezi
részére, az ingatlana előtti közterület burkolását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2010. 08.10.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Kelemen Kálmánné kérelme
Tóth János: felkéri a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot vizsgálja
meg a kérelmet (117 hrsz.-ú ingatlan megosztása, és a megosztás során kialakuló új
ingatlanok közútkapcsolata).
Fehér Zoltánné kérelme
Tóth János: ismerteti a kérelem tartalmát (1394/3 hrsz-ú ingatlan víz és csatorna
beköltése, illetve 1394/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvásárlása), és javasolja,
hogy amennyiben kérelmező az Önkormányzatnál fennálló hátralékait az
elkövetkezendő egy éven belül rendezi, a két kérelmet újra tárgyalja a Képviselőtestület.
Dr. Sajtos Sándor: javasolja, hogy a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság vizsgálja meg az kérelmeket.
Kelemen Lívia kérelme
Tóth János: ismerteti a kérelem tartalmát (Duna-parti út járhatóvá tétele).
Nagyházú Miklós: a Bizottság megvizsgálja a kérelmet.
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság levele
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (tulajdonviszonyok rendezése a
Tahitótfalu 2067 hrsz-ú –töltés megnevezésű- ingatlan, illetve a Gyepes utca
tekintetében).

- 17 Tóth János: a Duna felőli telkek megközelítését biztosítani kell.
Dr. Sajtos Sándor: javasolja, hogy a telekmegosztást előkészítése, és az
egyeztetés után kerüljön sor a döntésre.
Jafcsákné Pethes Emőke kérelme
Tóth János: ismerteti a kérelem tartalmát (463/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlan
megvásárlása) és javasolja, hogy a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság készítse elő, és vizsgálja meg a kérelmet.
9./ KEOP 1. 2. 0 jelű Kistérségi csatornapályázat – döntés
Dr. Sajtos Sándor: az érintett Önkormányzatok egyeztető tárgyalást tartottak,
melynek során a Társulási Megállapodás módosításra került. Ismerteti a határozati
javaslatot, és a Társulási Megállapodás módosításait.
Szabó Judit: a tervek a község tulajdonába kerülnek, sikertelen pályázat esetén?
Dr. Sajtos Sándor: igen továbbra is felhasználhatóak lesznek.
Szabó Judit: csökkent az ingatlanok száma?
Dr. Sajtos Sándor: igen, a terv 487 ingatlannal számol. Kéri, aki egyetért a
módosításokkal, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit,
Törökné Kelemen Ildikó, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor) meghozta döntését.
16/2010. (06.29.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Önkormányzat Képviselő-testülete a szentendrei szennyvízagglomerációhoz tartozó települések csatornázásának KEOP 1.2.0/B jelű
(a továbbiakban: KEOP) pályázati forrásból történő megvalósítása
érdekében
1. elfogadja a Dunakanyar Csatornázási Társulás társulási megállapodását a
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal;
2. elfogadja a Dunakanyar Csatornázási Társulás alapító okiratát a határozat
2. melléklete szerinti tartalommal;
3. elfogadja
társult
önkormányzatok
projekt-előkészítésre
együttműködési megállapodást a határozat 3. melléklete
tartalommal

kötött
szerinti

4. jóváhagyja a korábbi felhatalmazása által a Polgármesterek által közösen
kiválasztott N-Alexander Kft. Viziközmű-társulat alakítására vonatkozó
megbízását a határozat 4. számú melléklete szerint és a szervezési
feladatok ütemezését a határozat 5. számú melléklete szerint;
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Tahitótfalu Önkormányzatát érintő beruházás arányos részét –
pályázatírás címén 97.750 Ft összegben (a 6. számú melléklet szerint) az
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséből biztosítja;
6. a projekt előkészítését célzó, a pályázatban elszámolható költségek
Szentendre Önkormányzatát érintő beruházás arányos részét Megvalósíthatósági Tanulmány, Elvi Vízjogi Engedélyezési Terv és
Előzetes Vizsgálati Dokumentáció címén 2.294.469 Ft összegben (a 6.
számú melléklet szerint) az önkormányzat megelőlegezi és sikertelen
pályázat esetén az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséből biztosítja;
7. a beruházás önerejét víziközmű-társulat létrehozásának ösztönzésével
biztosítja, a vízi közmű társulat megalakításának ösztönzése érdekében a
lakosságot érintő számlanyitási díjat és az első havi számlavezetési díjat
az Önkormányzat megelőlegezi 4.700 Ft+2.420 Ft=7.120 Ft/LTP egység
összeghatárig (a 6. számú melléklet szerint: LTP számlanyitási
megelőlegezés) maximum 12 havi időtartamra. Ezen összeg
megelőlegezése a pályázat sikere estén 4 hónapon belül a hitelösszegből
hiánytalanul visszafolyik az önkormányzat költségvetésébe;
8. az önerő és a beruházással érintett terület ingatlan számát figyelembe
véve, az egy érdekeltségi egységre / vízfogyasztó háztartás, ill. beépíthető
telek / jutó hozzájárulás összegét 240.000 Ft-ban javasolja megállapítani a
lakosság és jogi személy részére, ill. intézmény esetében egyaránt;
9. javasolja, hogy a magánszemélyek részére a kedvezményes OTP Lakáselőtakarékossági szerződés megkötése esetén, a fizetendő hozzájárulás
74 hónapon át havi 2.420 Ft/hó/egység összesen: 179.080 Ft/egység
legyen;
10. az érdekeltségi egység, és a hozzájárulás meghatározása során az
alábbiakat javasolja:
11. természetes személyek esetén egy lakás, családi ház, egy beépítetlen
terület /telek, amelyre építési engedély kiadható/ egy egységnek
minősüljön
12. jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságok esetében minden megkezdett 450 l/nap vízfogyasztás egyegységnek minősüljön;
13. felkéri a Polgármestert, hogy a Társulat Előkészítő és Szervező
Bizottságában Szentendre képviseletéről gondoskodjon;
14. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázathoz és a pályázati projekt
megvalósításához szükséges további jognyilatkozatokat megtegye és
aláírja, a jelen határozattal elfogadott dokumentumok tekintetében a
szükséges pontosításokat elvégezze, alternatívákat elbírálja, a viziközműtársulat szervezése érdekében a szükséges intézkedéseket és
kijelöléseket megtegye, szervezőmunkát elvégezze.
Határidő:
2010. 08.01.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Szamóca Waldorf Óvoda és Családi Napközi kérelme
Tóth János: ismerteti
átutalásának ügye).

a

kérelem

tartalmát

(gyermekvédelmi

kedvezmény

Dr. Sajtos Sándor: aki a kérelmet támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit,
Törökné Kelemen Ildikó, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor) meghozta döntését.
117/2010. (06.29.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szegi Balázs
és Szegi Dávid részére 2010. 04.01-től 2011. 02.02.28-ig –mint
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak- étkezési
térítési díj támogatást állapít meg.
A nem önkormányzati intézményi ellátást igénybevevő gyerekek után
a
támogatás
mértéke
az
önkormányzati
intézményi
nyersanyagnorma ÁFÁ-val növelt összege.
A térítést utólag utalja át az Önkormányzat az intézmény számára
ténylegesen igénybevett szolgáltatási napok figyelembe vételével.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2011. 02.28-ig folyamatos
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Jüsztl Zsófia válaszlevele (bizottsági munkára felkérés)
Gaál Sándorné: sajnálja, hogy a Képviselőasszony nincs jelen, mert kérdése is lett
volna hozzá a beadvánnyal kapcsolatban. Mivel személyesen is érintett, úgy döntött
reagál a levélre, melyben Jüsztl Zsófia képviselő elutasítja a Gazdasági Bizottság
tagságára való felkérést. Ezt követően ismerteti a levél egyes részeit: „Pénzügyi
végzettségem nincs, a Gazdasági Bizottsági munkához szükséges szakmai
ismeretekkel nem rendelkezem.” Ezt érdekesnek tartja, hiszen a költségvetés záró
szavazására Jüsztl Zsófia határozottan nemmel válaszolt, ami hozzáértést feltételez,
hiszen kérdése nem volt a témához. „Szakmai ismereteimnek megfelelő, egyéb
bizottsági munkát azonban szívesen vállalnék.” Ennek ellentmond az, hogy a
bizottságok átalakításakor nem jelentkezett egyik bizottságba sem, aktív szerepet
bizottsági munkában nem vállalt. A két lemondott bizottsági tagot, is említi levelében:
„A Gazdasági Bizottságnak a fentieken túl azért sem kívánok tagja lenni, mivel
tudomásom szerint a két fő tag, lemondott Zakara Ákos, és Törökné Kelemen Ildikó,
hiába rendelkezett megfelelő szakmai ismeretekkel, hiába akartak érdemi munkát
végezni, erre nem volt lehetőségük, ezért inkább lemondtak.” Zakara Ákos esetében
megjegyzi, hogy nehéz úgy érdemi munkát végezni, ha valaki bizottsági ülésre sem
jár, annak munkájában nem vesz részt, és egyénileg leginkább az érdekli, hogy
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ezt a listát szerette volna mindenáron megszerezni, ami igazán elgondolkodtató. A
másik bizottsági tag lemondásában Jüszt Zsófia által felsorolt indokok nem
szerepeltek. Sajnálja, hogy Törökné Kelemen Ildikó kilépett a bizottságból és nem
számíthat többé a munkájára. „A Gazdasági Bizottság elnökével, Gaál Sándornéval
semmiféle képviselőtársi kapcsolatom nem alakult ki.” Véleménye szerint a bizottsági
munkának nem függvénye az, hogy milyen kapcsolat van elnök és tag között.
Egyébként hogyan is alakulhatott volna ki bármilyen kapcsolat, amikor közösségi
rendezvényen, civil szervezet, vagy önkormányzat által szervezett rendezvényen,
társadalmi munkában, Jüsztl Zsófia nem vett részt, néhány nemzeti ünnepekt kivéve.
„Nem is értem, hogy Gaál Sándorné miért engem javasolt, a bizottság belső
képviselő tagjának.” Azért esett rá a választás, mert a többi képviselő igencsak
leterhelt, egyedül Jüsztl Zsófia képviselő az, aki egyik bizottságnak nem tagja.
„Bízom abban, hogy a képviselők közül, megtalálható lesz az a személy, aki már
eddig is sokszor hangoztatta sokirányú szakmai felkészültségét, gondolok itt
elsősorban Wágner Péter képviselőtársamra.” Ezt cinikus megjegyzésnek tartja,
hiszen Wágner Péter képviselő nem jelenik meg az üléseken, egyébként úgy tudja,
más módon segíti a Képviselő-testület munkáját. A ciklus elején felkérte Wágner
Péter képviselőt, hogy segítse a bizottság munkáját, de nem vállalta.
Nagyházú Miklós: Béres Gabriella művelődés-szervező hívta fel a figyelmet arra,
hogy a településen él egy idős elektroműszerész, aki szeretné átadni a hosszú
évtizedek alatt összegyűjtött rádióamatőr és elektronikai írott anyagokat tartalmazó
gyűjteményét. A gyűjteményt a könyvtárban el lehetne helyezni, ahol más számára is
hozzáférhető lenne. A régi rádiókészülékekből esetleg a Faluház, illetve a Hivatal is
vásárolhatna egyet.
Verebes Sándor: meg kellene vizsgálni, hogy a külterületen lakók fizetnek-e
szemétszállítási díjat. A Kisoroszi felé vezető úton, elhelyezett szemét folyamatosan
gondot okoz. A mezőgazdasági út építése óta, vagyis négy éve elhunyt Vaczó
Sándor földje nem lett helyreállítva.
Tóth János: több lehetőség is felmerült, a terület hasznosítására.
Verebes Sándor: a nagy esőzések idején, körbejárva a települést azt tapasztalta,
hogy több kertben is állt a víz.
Csörgő Mihály: az árvíz miatt el volt zárva az ellennyomó medence.
Verebes Sándor: a Béke úton a járdának nevezett rész nagyon balesetveszélyes. A
református temetőben lévő ravatalozó mellett szükség lenne egy parkoló
kialakítására.
Nagyházú Miklós: a torony melletti terület használható lenne. A kisoroszi út mellett
lévő szemétgyűjtő nem tud ebben a formában működni. Az ott lakóknak egyeztetni
kellene a KVG Zrt-vel, a gyűjtés idejére vonatkozóan, és abban az időpontban kirakni
a szemetet.
Kubanek István: a ruhagyűjtő konténereket is sűrűbben kellene üríteni. A Nagy Imre
és a Bajcsy-Zsilinszky utca sarkán lévő tűzcsap környezete nagyon
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földtulajdonos területe? Le kellene kaszálni, ott is a parlagfüvet.
Tóth János: az Önkormányzat a közmunkásokkal lekaszáltatja időnként azokat a
területeket, ezért mindenki azt gondolja, hogy az Önkormányzat feladata, pedig a
földtulajdonosoké. Ezt követően tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy mint a
Helyi Választási Iroda vezetője a 2010. évi L. törvény 24.§ (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, e törvény 4.§ d. pontja figyelembe vételével a helyben
megválasztható képviselők száma 8 fő.
Dr. Sajtos Sándor: megköszönte a Képviselő-testület munkáját, és az ülést 2320
órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Tóth János
jegyző

