Tahitótfalu Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: 22/2009.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október
15.-én (csütörtök) 18,00 órakor tartott rendkívüli üléséről.
Helye: Népház, Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Hiányzók: Jüsztl Zsófia, Dr. Magyar Gábor, Schottner Jánosné, Verebes Sándor,
Wágner Péter

Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket. Megállapítja a Képviselő-testület
határozatképességét (14 főből 9 fő jelen). Javaslatot tesz a napirendre. Tájékoztatást
ad a betekintésre szánt anyagról. Ezt követően felkéri Kubanek István és Vaczó
Zoltán képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Szabó Judit,
Törökné Kelemen Ildikó, Vaczó Zoltán) a napirendet elfogadta.

NAPIREND:
1./ Tájékoztató a civil szervezetek tevékenyégéről
Előadó:
civil szervezetek képviselői
2./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
3./ Bizottságok tájékoztatója
Előadó:
Bizottsági elnökök
4./ Tulajdoni ügyek
Előadó:
Dr. Sajtos Sándor polgármester

-25./ Rendeletalkotás – közterületek elnevezése
Előadó:
Tóth János jegyző
6./ Rendezvények előkészítése (Október 23.)
Előadó:
Dr. Magyar Gábor bizottsági elnök
7./ Egyebek
1./ Tájékoztató a civil szervezetek működéséről
Dr. Sajtos Sándor: köszönti és felkéri a civil szervezetek képviselőit a beszámolóra.
Őszirózsa Nyugdíjas Klub
Katonáné Nyírő Ágnes: beszámol a Klub működéséről, az ebben az évben lezajlott
(pl. parlamenti látogatás, kirándulások), és tervezett (novemberben irodalmi és zenés
teadélután, decemberben az idősek napja alkalmából zenés program, valamint
batyus szilveszteri bál megszervezése) programokról.
Schottner Jánosné 18,10 órakor megérkezett.
Tahitótfalui Tömegsport Egyesület
Heincz Lászlóné: beszámol az Egyesület működéséről, a változásokról (felnőtt
kézilabda csapat megszűnése, helyette gyermek csapat megalakulása), a már
megtartott
(halászléfőző
verseny,
színházlátogatások
megszervezése,
önkormányzati ünnepek lebonyolításában segítség) és tervezett (Mikulás-bál)
programokról.
Tahitótfalui Aranyszarvas Íjász Egyesület
Mészáros István: beszámol az Egyesület programjairól (Vasárnapi vásárnapok
alkalmával nyílt nap, íjászversenyek szervezése, Eperfesztivál lebonyolításában
segítség), és terveiről.
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány
Chambrené Rainer Gabriella: beszámol az Alapítvány működéséről, a megtartott
programokról (nyári tábor, szemétszüret, segítség az Önkormányzati ünnepek
lebonyolításában) valamint a tervezett (Adventi rendezvénysorozat, kézműves
foglalkozások, és bábelőadások szervezése). Beszámol az alapítvány sikeres
pályázatáról.
Verebes Sándor 18,29 órakor megérkezett.
Tahitótfalui Lovas Sport Egylet
Tóth János: a Lovas Sport Egylet nagy súlyt fektetett a lovas rendezvények
megszervezésére, versenyeken való részvételre (mindkét versenyen első helyezést
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felvonulás elmaradt. A TETA által szervezett nyári tábor lebonyolításában is
segítséget nyújtott az Egylet.
Dr. Magyar Gábor 18,34 órakor megérkezett.
Sziget Hangja Vox Insulae Közhasznú Egyesület
Szabó Judit: beszámol az Egyesület által szervezett programjairól (Eper-art, Sziget
hangja tábor, melynek szervezésében, sor került egy kiállítás lebonyolítására a
Faluházban, koncertek Tahitótfaluban, Szigetmonostoron, Pócsmegyeren). Ezt
követően az Egyesület tervezett programjairól ad tájékoztatást (a Drávaszögi,
határon kívüli gyerekek nyári táborozására gyűjtenek, valamint több koncertet is ad
az énekkar).
Dr. Sajtos Sándor: megköszöni a 2009-ben támogatott civil szervezetek
beszámolóit.
Szabó Judit 18,45 órakor eltávozott.
2./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Dr. Sajtos Sándor: beszámol a település két lefolytatott közbeszerzési eljárásáról
(kátyúzás, gátpályázat), és felkéri Dr. Őszy Tamás közbeszerzési referenst,
számoljon be a Közbeszerzési Bizottság ülésén történtekről.
Dr. Őszy Tamás: beszámol a kátyúzás közbeszerzési eljárásának lefolytatásáról
(Magyar Aszfalt ajánlata 4.771.875 Ft; ViaNova 87 Zrt. ajánlata érvénytelen). A
közbeszerzési eljárás érvényes, kérdés az, hogy a Képviselő-testület elfogadja –e a
beadott ajánlati összeget. A gátpályázat projektmenedzsment felállítására bekért
árajánlatokat ismerteti (Agruniver Kft.: 2.980.000 Ft+Áfa, Arspoetica Consult Bt.:
2.650.000 Ft+Áfa, Aditus Zrt. 2.500.000 Ft+Áfa). A Bíráló Bizottság az Aditus Zrt. –t
javasolja elfogadásra.
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Gaál Sándornét ismertesse a gát projektmenedzsment
felállításáról szóló felhívás részleteit.
Gaál Sándorné: ismerteti a pályázati kiírást.
Szabó Judit 18,55 órakor visszajött.
Dr. Sajtos Sándor: mivel a gátpályázat beadása átnyúlhat a következő választási
ciklusra, ezért mindenképpen szükséges a projekt megfelelő, kifogástalan
előkészítése. Kérdezi Szabó Judit képviselőt a Közbeszerzési Bizottság elnökét,
kíván-e kiegészítést tenni.
Szabó Judit: nem.
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jelezze.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Dr. Magyar Gábor, Nagyházú Miklós,
Schottner Jánosné, Szabó Judit, Törökné Kelemen Ildikó, Vaczó Zoltán, Verebes
Sándor) meghozta döntését.
216/2009. (10.15.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete érvényesnek
és eredményesnek nyilvánítja a „Kátyúzás-közbeszerzés”-t és a
Magyar Aszfalt Rt.–t hirdeti ki győztesnek az előkészítő bizottság
értékelésének megfelelően, mint a legjobb ajánlattevőt (4.771.875Ft).
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2009.10.30
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: kéri, aki az Aditus Zrt. ajánlatát támogatja, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Dr. Magyar Gábor, Nagyházú Miklós,
Schottner Jánosné, Szabó Judit, Törökné Kelemen Ildikó, Vaczó Zoltán, Verebes
Sándor) meghozta döntését.
217/2009. (10.15.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete érvényesnek
és eredményesnek nyilvánítja a „Gátpályázat – projektmenedzsment”
közbeszerzést, és az ADITUS Zrt.-t hirdeti ki győztesnek az
előkészítő bizottság értékelésének megfelelően, mint a legjobb
ajánlattevőt (2.500.000 Ft+Áfa).
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
megkötésére
Határidő:
Felelős:

2009.10.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Szabó Judit 19,05 órakor távozott.
Danubia Televízió beadványa
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket (Dunakanyar Informatikai Kft.
megszűnése), köszönti Balázs Csillát a Danubia Televízió ügyvezető igazgatóját, és
felkéri a tájékoztatásra.
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előzményekről, és tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az új tulajdonossal, a
Magyar Telekom Kft.-vel megkezdődtek a tárgyalások.
Kubanek István: kötelező átvenni az új szolgáltatónak az adás biztosítását?
Balázs Csilla: a Kft. már megküldte a szerződéstervezetet a Televízió részére.
Schottner Jánosné: három hónapra köti a szerződést az új szolgáltató?
Balázs Csilla: nem, de ha valamelyik településsel nem sikerül a megegyezés, abban
az esetben három hónapig nem bonthat szerződést a Danubia Televízió.
Dr. Sajtos Sándor: összefoglalja az elhangzottakat. Amennyiben a Képviselőtestület támogatja, kéri a Danubia Televíziót a 2010. évre szóló szerződéstervezet
megküldésére.
Balázs Csilla: december 1-től már indulna a sugárzás.
Dr. Sajtos Sándor: ezek szerint egy szándéknyilatkozatra lenne szükség a
Képviselő-testület részéről.
Dr. Magyar Gábor: a tavalyi megállapodást kellene alkalmazni a következő évben is.
Nagyházú Miklós: a Telekom biztosít lehetőséget a regionális televíziózásra.
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Gaál Sándornét ismertesse a 2009. évi szerződés
tartalmát.
Gaál Sándorné: ismerteti a 2009 –ben kötött szerződés tartalmát.
Dr. Sajtos Sándor: április 17-vel megszűnt a szolgáltatás, a kimaradt időt
kompenzálnia kell a televíziónak.
Balázs Csilla: felvételek készültek, csak adásba nem kerültek a műsorok.
Csörgő Mihály: nem az Önkormányzatnak kell átvállalni a szerződésszegés végett
elmaradt tájékoztatást.
Balázs Csilla: a rögzített műsorokat november 30-ig át tudjuk adni a településnek.
Kubanek István: ez elő-, vagy utófinanszírozást jelent?
Dr. Magyar Gábor: javasolja, hogy a decemberi hónapot a már kifizetett támogatás
fejében ingyen tejesítse a televízió az önkormányzat felé.
Gaál Sándorné: külön kellene választani a műsor továbbítása, az archiválás és
felvétel értékét.
Balázs Csilla: a műsor továbbítása nem igényel munkát.
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Dr. Sajtos Sándor: kéri, hogy a következő ülés időpontjáig Balázs Csilla küldje meg
az Önkormányzat részére a kidolgozott ajánlatot, hogy a Képviselő-testület a
megfelelő információk birtokában tudjon dönteni.
Balázs Csilla: egy szándéknyilatkozatra mindenképpen szükség van a szerződés
megkötésére. Javasolja, hogy fizessen az Önkormányzat minden hónap végén, a
teljesítést követően.
Vaczó Zoltán: jelen szerződés kiegészítését javasolja, az elhangzottakkal.
Dr. Sajtos Sándor: javasolja, hogy 2010-re vonatkozóan a támogatás összege
1.700.000 Ft/év legyen melyet, utólag havi lebontásban fizet az Önkormányzat,
valamint a televízió korábbi vállalásai pl. sugárzási idő változatlanok maradjanak.
Dr. Magyar Gábor: javasolja, hogy a decemberi hónapot térítésmentesen teljesítse a
televízió.
Dr. Sajtos Sándor: javasolja továbbá, hogy a leforgatott anyagokat küldje meg az
Önkormányzat részére. Aki az elhangzott javaslatokat támogatja, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Dr. Magyar Gábor, Nagyházú Miklós,
Schottner Jánosné, Törökné Kelemen Ildikó, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor),
meghozta döntését.
218/2009. (10.15.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
megállapodást köt a Danubia Televízióval 13 hónapra, az újra induló
regionális műsorszolgáltatás biztosítására. A szerződés a
műsorszolgáltatás újraindulásától számított 13 hónapra érvényes. A
szerződés első hónapjának díjazása a már előzetesen megfizetett díj
arányos része, a többi időre (12 hó egyenlő részletekben, utólag
fizetve) 1.700.000 Ft /év fizet meg az Önkormányzat.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2009.10.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: beszámol Szántó Sándor sikeres pályázatáról, melyet a
Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti
Lektorátus közösen hirdetett. Kéri a képviselőket minél többen fáradjanak el a
megnyitóra, ami 2009. október 27-én kedden lesz. A forgalombiztonsági
beavatkozások tekintetében a szerződés aláírásra került, és 2010 –ben meg is
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elszámolható lesz.
Ezt követően a Képviselő-testület 19,40 - 19,55 óráig szünetet tartott.
Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Tahitótfalu
Hulladékgazdálkodási
Terve
elkészült,
kéri
a
Településfejlesztési
és
Környezetvédelmi Bizottságot a véleményezésére. Tóthfalu településsel, a
testvérvárosi kapcsolat felvétele folyamatban van. Jövő héten, kedden a
Sportcsarnok, az Óvoda és az Iskola felújítása részlegesen lezárul. A pótmunkákra
leadott igény a kivitelező részéről 10.000.000 Ft volt, melyet a műszaki ellenőrök
2.159.787 M Ft-ra redukáltak. A kötbér 2.070.000 Ft. A Polgármesteri Hivatal
felújításával kapcsolatban tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait az irattározó
szekrény elkészítésére bekért két árajánlat tartalmáról (Pofa Bt 802.961 + Áfa,
TELMEX Zrt. A változat 876.875Ft , B változat 959.250 Ft, szállítási, és beszerelési
költséggel együtt).
Törökné Kelemen Ildikó: a kiküldött testületi anyag több árajánlatot tartalmaz. Miből
kívánja ezt finanszírozni a Képviselő-testület? A költségvetésben el lett különítve
erre?
Vaczó Zoltán: javasolja, hogy a minőség és a tartósság figyelembe vételével
döntsön a Képviselő-testület.
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az irodák és a tárgyaló bútoraira vonatkozó
árajánlatokat (TELMEX Zrt.: 4.099.713 Ft; Jó Estate Kft.: 6.639.216 Ft) Ezt követően
a telefon-, számítógép-, valamint a riasztó rendszer kiépítésének ajánlatát ismerteti.
Vaczó Zoltán: meg kellene bízni egy lakberendezőt, aki a meghatározott összegből
kialakítaná a helyiségek arculatát, a dolgozók igényeinek figyelembe vételével.
Dr. Sajtos Sándor: a bekért árajánlatok komplett berendezésre vonatkoznak.
Október 26-án át kellene költözni, mert nincs fűtés a régi épületben, és nagyon össze
vannak zsúfolva a dolgozók.
Vaczó Zoltán: megint kényszerhelyzet elé van állítva a testület.
Csörgő Mihály: a dolgozók véleményét is figyelembe véve lettek kialakítva az
irodabútorok. Ráadásul a dolgozóknak az olcsóbb ajánlat tetszik.
Vaczó Zoltán: egy új hivatal berendezéséhez olyan szakember véleményét kell
kikérni, aki ért hozzá.
Dr. Sajtos Sándor: szakemberek véleménye lett kikérve.
Tóth János: a Polgármesteri Hivatal a házasságkötő és a tanácsterem kivételével,
alapvetően munkahely. Nem biztos, hogy dizájner segítségét kell igénybe venni, a
kialakítandó munkahelyek berendezésére. Lényeges viszont, hogy a jelenlegi
feltételek után a berendezés praktikusan és kulturáltan kerüljön kialakításra.
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ott dolgozók napjuk nagy részét ott töltik, lényeges, hogy milyen széken ülnek milyen
környezetben.
Törökné Kelemen Ildikó: úgy érzi, aki kérdéseket tesz fel, le van támadva. Azért
van a mobil telefon, hogy értesítést kapjanak a képviselők a fontos dolgokról. Biztos,
hogy van aki kap ilyen értesítést.
Dr. Sajtos Sándor: azon a napon, amikor beérkezett az árajánlat, mindenkinek ki lett
küldve e-mailen, vagy levélben.
Dr. Magyar Gábor: javasolja, hogy ilyen kérdések előtt, e-mailen, vagy telefonon
értesítsenek minden képviselőt. Úgy érzi kialakult egy kör, akik benne vannak a
munkában.
Dr. Sajtos Sándor: volt már erre példa. Az Ereszvény utcai ingatlan (Deák Mihály
tulajdona) esetében, minden képviselő kapott értesítést, ezzel szemben a megadott
időben egy képviselő járt kint a helyszíni szemlén.
Törökné Kelemen Ildikó: bár nem a megadott időpontban, de kint járt az ingatlanon.
Gaál Sándorné: a képviselőnek döntést kell hoznia. Minden információ a
rendelkezésre áll, csak dönteni kell.
Törökné Kelemen Ildikó: melyik irattározó szekrényre van szükség?
Tóth János : elég a kisebb méretű.
Dr. Sajtos Sándor: az irattározó szekrény (kisebb változat), az irodák berendezése
(olcsóbb Kwantum változat) és a tárgyaló berendezési tárgyait javasolja elfogadásra.
A Képviselő-testület 10 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Karácsony Ádám, Kubanek István, Dr. Magyar Gábor, Nagyházú Miklós, Schottner
Jánosné, Törökné Kelemen Ildikó, Verebes Sándor), 1 nem (Vaczó Zoltán),
szavazattal meghozta döntését.
219/2009. (10.15.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
Községháza bővítése – felújítása (új szárny – Dunai oldal)
befejezéséhez engedélyezi az irodák, a tárgyaló és az irattár
berendezési tárgyainak (bútorok) megrendelését az előzetes ajánlat
alapján a Telmex-Nowy Styl Zrt.-től.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megrendelésre.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az árajánlat tartalmát (Royal Safe Vagyonvédelmi Kft.
282.542 Ft). Aki az ajánlatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Dr. Magyar Gábor, Nagyházú Miklós,
Schottner Jánosné, Törökné Kelemen Ildikó, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor),
meghozta döntését.
220/2009. (10.15.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi
a riasztórendszer kiépítését a Községházán, az új szárnyba, melynek
költsége az ajánlat alapján 282.542 Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megrendelésre.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Telefonhálózat kialakítása
Tóth János: ismerteti a bekért árajánlatok tartalmát. A jelenlegi szolgáltató fél éves
használatot ajánlott fel (működtetési költség), ezután kerülhet sor a döntésre.
Csörgő Mihály: nem kétszer kell majd fizetni?
Tóth János: nem.
Beadott közvilágítási igények
Dr. Sajtos Sándor: a kiküldött lista tekintetében kért be a hivatal árajánlatot.
Csörgő Mihály: javasolja, hogy egy alternatív megoldásra vonatkozó árajánlat
beérkezése után döntsenek.
Érintésvédelem
Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az intézményekben
szükséges az érintésvédelmi méréssorozat elvégzése.
Tóth János: a költsége mintegy 200 eFt.
Törökné Kelemen Ildikó 21,00 órakor eltávozott
Baranyai Zoltán megbízása az Önkormányzat jogi képviseletével
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az ajánlat tartalmát (120 eFt + Áfa + 10 eFt
költségátalány).
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Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Dr. Magyar Gábor, Nagyházú Miklós,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor), meghozta döntését.
221/2009. (10.15.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Baranyai
Zoltán ügyvédet határozatlan időre, visszavonásig megbízza az
Önkormányzat jogi képviseletével 2009. 11. 01.-től. A díjazást a
Képviselő-testület jóváhagyja 120 eFt/hó + Áfa + 10 eFt/hó
költségátalány.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2009. 10.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Nyárbúcsúztató elszámolása
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az elszámolás tartalmát.
Tóth János: kiegészíti a hiányzó tételeket.
Dr. Sajtos Sándor: a Magyar Kulináris Kft. –vel kötött szerződés értelmében
Tahitótfalu Község Önkormányzata a jogi eljárást megelőzően, egyeztető tárgyalást
kezdeményezett a Kft. ügyvezető igazgatójával Korolovszki Norberttel.
JT-DUO Kft. beadványa
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a beadvány tartalmát (helyreigazítás kérése a helyi
újságban megjelent cikk kapcsán –Újabb vásárlási lehetőség Tahitótfalun).
3./ Bizottságok tájékoztatója
Gazdasági Bizottság
Gaál Sándorné: a Gazdasági Bizottság nem ülésezett.
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Nagyházú Miklós: A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésére a
jövő héten kerül majd sor, amelynek fő témája a Helyi Építési Szabályzat lesz.
Dr. Sajtos Sándor: kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy minél nagyobb számban
vegyenek részt az ülésen.
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Dr. Magyar Gábor: Kulturális és Oktatási Bizottság ülésén hozott határozatokat
ismerteti. A trianoni emlékmű kialakításának helye, melyet a Faluház előtt tervezett
park végén javasolnak felállítani. Ennek kapcsán felkerült Tahitótfalu honlapjára egy
szavazás, amelyben az itt lakók szavazhatnak arra, hogy mely helyet tartják
alkalmasnak erre a célra.
Nagyházú Miklós: kéri, ha esetleg készült látványterv az emlékhelyről juttassa el a
bizottság részére.
Dr. Magyar Gábor: a Faluház udvarán lévő épület (leendő kovácsműhely) javítására
nagy valószínűséggel társadalmi munkában kerül majd sor (elkészült költségbecslés
alapján). Rácz Gábor (kung-fu és judo oktató) támogatását valamint a helytörténeti
gyűjtemény szutalanítását is javasolja a bizottság. Az Adventi rendezvény kapcsán
tervezi a bizottság a Kökényes együttes meghívását. (közel 50 fő elhelyezése és
ellátása).
Tóth János: a közel 50 fő elhelyezésének és ellátásának becsült költsége kb.
200.000 Ft.
Dr. Sajtos Sándor: kéri, aki a Kökényes együttes meghívását támogatja 200.000 Ft
erejéig, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Dr. Magyar Gábor, Nagyházú Miklós,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor), meghozta döntését.
222/2009. (10.15.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ADVENT-i
program zárásaként meghívja a Kökényes Néptánccsoportot
(Dicsőszentmárton) fellépésre (műsor). A csoport szállás és ellátás
költségeit az Önkormányzat max. 200 eFt erejéig vállalja.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felkéri

a

polgármestert

a

határozat

2009. 12.20.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Magyar Gábor: kéri a Képviselő-testületet, hogy a Trianoni emlékmű helyét
határozza meg.
Béres Gabriella: ismerteti a honlapon szavazó lakosok javaslatát (2 szavazat).
Gaál Sándorné: a gólyafészek előtti területet javasolja.
Dr. Magyar Gábor: kéri Béres Gabriella közművelődés-szervezőt, ismertesse a
kovácsműhely kialakítására készített költségbecslést.
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Dr. Sajtos Sándor: mivel nincs konkrét árajánlat, kéri a döntést halasszák el.
Csörgő Mihály: a Tömegsport Egyesület segít a tető helyrehozatalában, ráadásul az
erre a célra kialakított keretből (3 M Ft) még nem költött a testület.
Dr. Magyar Gábor: Rácz Gábor támogatását javasolja a judo oktatás megtartására.
Dr. Sajtos Sándor: aki a támogatja Rácz Gábor költségtérítését, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Dr. Magyar Gábor, Nagyházú Miklós,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor), meghozta döntését.
223/2009. (10.15.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 100 eFt
támogatást állapít meg a TETA javára, az iskoláskorú gyerekek
karate - kung-fu edzéseit irányító Rácz Gábor költségtérítéséhez.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatás átutalására.
Határidő:
Felelős:

2009.10.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Magyar Gábor: ismerteti az Október 23-i ünnepség műsorát.
Szociális Bizottság
Schottner Jánosné: az iskola az óvoda, valamint a hivatal dolgozói számára
javasolja, H1N1 oltóanyag ingyenes biztosítását. Tájékoztatást ad az Idősek Napja
tervezett műsoráról.
Tóth János: a műsor és a megvendégelés kb. 200.000 Ft támogatást igényel. Az
ajándék összege az eddigi évekhez hasonlóan lehet 5.000 Ft.
Dr. Sajtos Sándor: aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Dr. Magyar Gábor, Nagyházú Miklós,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor), meghozta döntését.
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Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Idősek
Napja
megrendezéséhez
200eFt
költséget
biztosít
(műsor+vendéglátás), továbbá 5000 Ft/fő támogatásban részesíti a
tahitótfalui 70. életévüket 2009. december 31.-ig betöltő lakosokat.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2009. 12.15.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Magyar Gábor: tájékoztatást ad a H1N1 vírusról. Elmondja, hogy jelenleg nincs
járvány, de támogatja a javaslatot.
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Dr. Magyar Gábor, Nagyházú Miklós,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor), meghozta döntését.
225/2009. (10.15.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a H1N1
influenza elleni védőoltáshoz 100% támogatást biztosít az
önkormányzat valamennyi dolgozója részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2009.12.31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Ezt követően a Képviselő-testület 21,37- 21,50 óráig szünetet tartott.
8./ Tulajdoni ügyek
Nyikos József kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (emlékhely kialakítása).
Nagyházú Miklós: tájékoztatja
kialakításával kapcsolatban.

a

Képviselő-testület

tagjait

az

emlékhely

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Dr. Magyar Gábor, Nagyházú Miklós,
Vaczó Zoltán, Verebes Sándor), és 1 tartózkodás (Schottner Jánosné) mellett
meghozta döntését.
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Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi
Nyikos József részére emlékhely felállítását a Hajós utcában (a
kérelmező lánya emlékére).
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat
kiadására.
Határidő:
Felelős:

2009.10.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
1380/7 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az értékbecslés tartalmát, és Juhász József tulajdonos
ajánlatát (15 M Ft). Az ingatlan megvásárlása esetén a parkoló új arculatának
kialakítására lenne lehetőség. Azért merült fel ez a lehetőség, mert az 3723 hrsz-ú
ingatlan Papp Dénes részére eladásra került, amely összeget át lehetne forgatni
ennek az ingatlannak a megvásárlására. Kéri a Képviselő-testületet, foglaljon állást
abban, hogy meg kívánja-e vásárolni az ingatlant, és milyen áron.
Vaczó Zoltán: ha a bank 10 m Ft-tal terhelte meg az ingatlan, annál kevesebbért
nem fogják értékesíteni. Van valami elképzelése a testületnek a parkolóval?
Dr. Sajtos Sándor: bár még komolyabb tárgyalások nem indultak, de az ingatlanok
esetleges összevonása után, viszonylag nagyobb területen a Főépítésszel
konzultálva, ki lehetne alakítani egy koncepciót a parkolóra vonatkozóan.
Csörgő Mihály: nem javasolja végösszeg meghatározását.
Dr. Magyar Gábor. el kell fogadni a hivatalos értékbecslést, esetleg a szolgalmi jog
mértékén még lehet vitatkozni.
Vaczó Zoltán: a vállalkozókat nem szabad bizonytalanságban hagyni.
Dr. Magyar Gábor: A vállalkozók az értesítést megkapták a földhasználati szerződés
2010. december 31-ig való meghosszabbításáról.
Dr. Sajtos Sándor: javasolja, hogy folytatódjanak a tárgyalások.
Vaczó Zoltán: a vállalkozókat akkor is tájékoztatni kell.
Dr. Sajtos Sándor: azért lettek a szerződések meghosszabbítva, hogy az esetleges
koncepciót ki lehessen dolgozni.
Tóth János: a terület nem elég a tervek megvalósításához, a másik terület
tulajdonosával, Sipos Áronnal is tárgyalást kell kezdeményezni.
Dr. Magyar Gábor: nem javasolja, a másik tulajdonos megkeresését.
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Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az UNIQA Biztosító Zrt. ajánlatát (utak nélküli fedezet
éves díja 523.718 Ft/év). Amennyiben ebben az évben nem kerül sor a módosításra,
csak a következő évben lesz újra lehetőség.
Vaczó Zoltán: volt kárbejelentés az elmúlt években?
Tóth János: igen.
Schottner Jánosné: sort kell keríteni a módosításra, hiszen megújult az óvoda a
hivatal és a sportcsarnok is.
Dr. Magyar Gábor: mennyivel több költséget jelentene éves szinten a módosítás?
Dr. Sajtos Sándor: utakkal együtt 377.190 Ft/év, utak nélkül 323.718 Ft/év
többletköltséget jelent. Az utakkal együtt kidolgozott módosítást javasolja
elfogadásra.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Dr. Magyar Gábor, Nagyházú Miklós,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor), meghozta döntését.
227/2009. (10.15.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az
Önkormányzati vagyon biztosítására (az utakkal együtt) szerződést
köt az UNIQA Biztosító Zrt.-vel, melynek költsége 577.190 Ft/év.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2009.10.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Cser-Ker Top Kft ajánlata

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az ajánlat tartalmát (Mátyás király utca és Nyulas utca
összekötő feljáró felújítása, és átépítése 450 eFt+Áfa).
228/2009. (10.15.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mátyás
király utca Nyulas utca összekötő feljáró felújításával és átépítésével
az ajánlat szerint megbízza a Cser-ker Top Kft-t (450.000Ft+Áfa)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megrendelés és
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2009.10.31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (utak kialakítása), javasolja, hogy a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság vizsgálja meg, és tegyen
javaslatot.
Pogrányi Károly és neje kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát, és javasolja, hogy a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság vizsgálja meg és tegyen
javaslatot.
Sportegyesület kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (a téli időszakban a Sportcsarnok
ingyenes használata). Kéri, aki a kérelmet támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Dr. Magyar Gábor, Nagyházú Miklós,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor), meghozta döntését.
229/2009. (10.15.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
Sportegyesület labdarúgói részére ingyenes tornaterem használatot
biztosít 2009.11.01. - 2010.02.19–ig.
Határidő:
Felelős:

2009.10.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Dr. Karácsony Gabriella és Bojtos Bertalan kérelme

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (a 896/23 hrsz.-ú önkormányzati
ingatlan megvásárlása). 20 eFt/négyszögöl árat javasol. Aki a javaslatot támogatja,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Dr. Magyar Gábor, Nagyházú Miklós,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor), meghozta döntését.
230/2009. (10.15.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete értékesíti az
Önkormányzat tulajdonát képező 896/23 hrsz-ú (Pataksori) ingatlan
20 eFt/négyszögöl áron Dr. Karácsony Gabriella és Bojtos Bertalan
részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2009.11.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Tóth János: nyilatkoznia kell a testületnek, ha nem kívánja eladni.
Verebes Sándor: néhány évvel ezelőtt szó volt annak a résznek az eladásáról is.
Dr. Sajtos Sándor: meg kell vizsgálni pontosan a kérést.
Verebes Sándor: javasolja, a Patak oldali rész felmérését.
Deák Mihály kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket, és a kérelem tartalmát.
Vaczó Zoltán: mekkora beépítettséget szeretne a testület azon a területen? Ha
eladásra kerül az az ingatlan, összevonva a másikkal, egy megosztható telek,
alakítható ki, amely beépíthető lesz.
Dr. Magyar Gábor: javasolja, hogy tartsa magát a Képviselő-testület előző
állásfoglalásához.
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Karácsony Ádám,
Kubanek István, Dr. Magyar Gábor, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán, Verebes Sándor), 1 nem (Gaál Sándorné) szavazattal meghozta döntését.
231/2009. (10.15.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 3407hrsz-ú
önkormányzati ingatlan vételárát (20 eFt/négyszögöl) nem változtatja
meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat
kiadására.
Határidő:
Felelős:

2009.11.16.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Dózsa György utca áteresz cseréje

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a Cser-Ker Top Kft. ajánlatának tartalmát (407.500 Ft).
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Dr. Magyar Gábor, Nagyházú Miklós,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor), meghozta döntését.

- 18 232/2009. (10.15.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dózsa
György úti áteresz felújításával a Cser-Ker Top Kft.-t megbízza, az
ajánlati ár ismeretében (407.500 Ft).
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízói
szerződés megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2009.11.16.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Faluház tornác kialakítása

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a beérkezett árajánlatok tartalmát, illetve a két ajánlat
közötti különbséget.
Tóth János: a bizottság nem támogatta a munkát.
Béres Gabriella: ez az ajánlat, a bizottság által tárgyalt ajánlat lecsupaszítása.
Vaczó Zoltán: miért nem készít szépet a testület?
Nagyházú Miklós: véleménye szerint a jelenlegi épülethez jól illeszkedne a tervezett
tornác.
Csörgő Mihály: úgy kell kiépíteni, hogy át lehessen helyezni.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Dr. Magyar Gábor, Nagyházú Miklós,
Schottner Jánosné, Verebes Sándor), meghozta döntését.(Vaczó Zoltán nincs jelen).
233/2009. (10.15.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Faluház
folyosójának átépítését, jóváhagyja az ajánlati áron (435.580 Ft) úgy,
hogy az később bontható és áthelyezhető legyen. Kivitelező:
KARERA-FA Kft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megrendelésre.
Határidő:
Felelős:

2009.11.16.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Elekfy utcában lévő fekvőrendőrök kihelyezése

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket (lakossági kezdeményezés), és a
kérelem tartalmát (fekvőrendőrök lebontása). Javasolja, hogy a törvényi háttér
megvizsgálása után döntsön a Képviselő-testület.

- 19 Vaczó Zoltán: javasolja, hogy kérjen engedélyt a virágtartó kihelyezésére.
Verebes Sándor: javasolja, hogy pár méterrel feljebb helyezzék el, hogy a
kerékpárosok kikerülhessék a fekvőrendőrt.
Vaczó Zoltán: nem javasolja.
Dr. Sajtos Sándor: aki Vaczó Zoltán javaslatát támogatja, kézfeltartással jelezze.
234/2009. (10.15.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy az Elekfy utcában elhelyezett virágtartók áthelyezését nem
rendeli el.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felkéri

a

polgármestert

a

határozat

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Solymosi Ágnes beadványa

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a beadvány tartalmát (útépítés támogatása adójóváírás
formájában).
Nagyházú Miklós: javasolja a kérelem támogatását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Dr. Magyar Gábor, Nagyházú Miklós,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán, Verebes Sándor), meghozta döntését.
235/2009. (10.15.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ódry
Árpád utca felújításában résztvevő lakosok részére 150 eFt
adókedvezményt biztosít 2010-ben.
A kedvezmény egységesen (30 eFt/ingatlan) illeti meg a lakosokat.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat
kiadására.
Határidő:
Felelős:

2009.11.16.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Görög Flórián beadványa

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (HPV vírus elleni oltóanyag
támogatása).

- 20 Dr. Magyar Gábor: tájékoztatást ad a betegségről. Véleménye szerint feltétlenül
szükséges, ezért támogatja a kérelmet.
Vaczó Zoltán: értesülése szerint Leányfalun támogatja az Önkormányzat, javasolja,
hogy a településen érdeklődjön a Képviselő-testület.
Dr. Magyar Gábor 23,10 órakor eltávozott.
Tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Tóth János: ismerteti a kérelem tartalmát (Kisoroszi út 5034 hrsz-ú ingatlan energia
ellátásához tulajdonosi hozzájárulás).
Nagyházú Miklós: támogatja a kérelmet, a telekhatár figyelembevételével.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné,
Vaczó Zoltán, Verebes Sándor), meghozta döntését.
236/2009. (10.15.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisoroszi u.
5034 hrsz-ú ingatlan villamos hálózati ellátásához közútkezelői és
tulajdonosi hozzájárulást biztosít úgy, hogy az út eredeti állapotát
helyre kell állítania a megbízónak (a kérelmező tulajdonosnak).
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat
kiadására.
Határidő:
Felelős:

2009.10.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Tulajdonosi hozzájárulás kérelem

Tóth János: ismerteti a kérelem tartalmát (Nyulas dűlő 3150 hrsz-ú ingatlan energia
ellátásához tulajdonosi hozzájárulás).
Dr. Sajtos Sándor: aki a kérelmet támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné,
Vaczó Zoltán, Verebes Sándor), meghozta döntését.

- 21 237/2009. (10.15.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 3150 hrsz-ú
ingatlan villamos hálózati ellátásához közútkezelői és tulajdonosi
hozzájárulást biztosít úgy, hogy az út eredeti állapotát helyre kell
állítania a megbízónak (a kérelmező tulajdonosnak).
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat
kiadására.
Határidő:
Felelős:

2009.10.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Hydra Klub Kft. levele
Tóth János: tájékoztatást ad a levél tartalmáról (vízi sporteszközök használatára
kijelölt terület engedélyeztetése).
Csörgő István kérelme
Tóth János: ismerteti a kérelem tartalmát (önkormányzati bérelt ingatlan
megvásárlása).
Vaczó Zoltán: jó ötletnek tartja bemutatók szervezését.
Nagyházú Miklós: biztosítsuk arról, hogy hosszútávra tervez az Önkormányzat.
Verebes Sándor: nem lehet a következő testület nevében dönteni.
Dr. Sajtos Sándor: felkéri a kérelmezőt, tájékoztassa a Képviselő-testületet a
terveiről.
Tömegsport kérelme
Tóth János: ismerteti a kérelem tartalmát (gyermek kézilabdacsapat számára a
Sportcsarnok bérleti díjának elengedése).
A Képviselő-testület nem támogatta a kérelmet.
Rigó utca lakóinak kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (útjavítás sajáterőből,
önkormányzati segítséggel a szállítás, és terítés költségeinek felvállalásával).
Javasolja, hogy 60.000 Ft erejéig támogassa a Képviselő-testület az út javítását.

- 22 A Képviselő-testület 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné,
Vaczó Zoltán, Verebes Sándor), meghozta döntését.
238/2009. (10.15.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rigó utcai
lakók útfelújítási kezdeményezését 60 eFt-tal támogatja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2009.11.16.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Tóth János: tájékoztatást ad a Dagober Kupa megrendezéséről.
9./ Rendeletalkotás – közterületek elnevezése
Tóth János: ismerteti a kiküldött rendelettervezetet
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné,
Vaczó Zoltán, Verebes Sándor), megalkotta rendeletét.
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2009 (X.16.) rendelete
közterületek elnevezéséről

10./ Egyebek
Szabó Mária beadványa
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a beadvány tartalmát (kifogás a betekintésre készülő
anyaggal, illetve a jegyző és a jegyzőkönyvvezető stílusával kapcsolatban), és
tájékoztatja a Képviselő-testület arról, hogy a bejelentés kivizsgálása folyamatban
van.
Tóth János: a költözés miatt a hivatalban várhatóan az október 26-val kezdődő
héten az ügyfélfogadás szünetel. Javasolja, hogy a közmeghallgatás időpontja 2009.
november 26-a legyen.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné,
Verebes Sándor), 1 tartózkodás (Vaczó Zoltán) mellett, meghozta döntését.

- 23 239/2009. (10.15.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
közmeghallgatást tart 2009. november 26.-án 18,00 órakor a
Népházban.
Napirend:
1. Tahitótfalu Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési
koncepciója
2. Egyebek
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
közmeghallgatás előkészítésére.
Határidő:
Felelős:

a

polgármestert

a

2009.11.26.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Mayer Ákos Péterné kérelme (bölcsődei elhelyezés támogatása)
Tóth János: ismerteti a kérelem tartalmát és az előzményeket (támogatást kér
gyermeke alapítványi bölcsődei elhelyezéséhez).
A Képviselő-testület nem támogatta a javaslatot.
OTP Lakáslízing
Tóth János: tájékoztatást ad az OTP Nyrt. leveléről (építményadó fizetésétől
eltekintés).
A Képviselő-testület nem támogatta a javaslatot.
Gaál Sándorné: Posta épülete nagyon lepusztult, javasolja, vegye fel az
Önkormányzat a Magyar Posta Zrt.-vel a kapcsolatot.
Nagyházú Miklós: a képviselői munka együtt jár a döntések pozitív, illetve negatív
megítélésével. Az utóbbi időben viszont több olyan röpirat jelent meg a községben,
amelyben a Képviselő-testületet korrupcióval vádolják meg. Kéri, szólítsa fel a
testület a röpiratok szerzőjét, nyilvános bocsánatkérésre, ellenkező esetben jogi úton
kell elégtételt venni.
Schottner Jánosné: a közmeghallgatáson módjában áll a nyilvános bocsánatkérés.
Nagyházú Miklós: meg kell akadályozni, a hasonló jogtalan mendemondákat.
Dr. Sajtos Sándor: egyetért és kéri aki szintén támogatja a javaslatot, kézfeltartással
jelezze.

- 24 A Képviselő-testület 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné,
Vaczó Zoltán, Verebes Sándor), meghozta döntését.
241/2009. (10.15.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Képviselőtestületet sértő és lejárató írások szerzőit nyilvános bocsánatkérésre
szólítja fel, ellenkező esetben bírósági úton szerez elégtételt jó
hírnevének csorbítása miatt.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felkéri

a

polgármestert

a

határozat

2009.11.16.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Csörgő Mihály: felhívja a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy a Helyi Építési
Szabályzat elfogadása még mindig nem történt meg. Véleménye szerint ez Gubán
Sándor főépítész hibája.
Dr. Sajtos Sándor: megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az ülést 00,30
órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Tóth János
jegyző

