
 

 

Tahitótfalu Községi Önkormányzat 
 Képviselő-testülete 
 
Szám: 4/2010.  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 
25-én (csütörtök) 17,30 órakor tartott üléséről. 

 
Helye: Népház, Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.  
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Hiányzók: Karácsony Ádám, Dr. Magyar Gábor, Szabó Judit, Vaczó Zoltán, Wágner 
Péter 
 
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket. Megállapítja a Képviselő-testület 
határozatképességét (14 főből 8. fő jelen). Javaslatot tesz a napirendre, felkéri 
Schottner Jánosné és Jüsztl Zsófia képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Jüsztl 
Zsófia, Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné, Törökné Kelemen 
Ildikó, Verebes Sándor) szavazattal napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket 
elfogadta.  
 
 
NAPIREND: 
 

1. Községháza berendezéséről döntés (bútorzat) 
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
2. Egyebek 

 
 
Vaczó Zoltán 17,40 órakor megérkezett. 
 
 

1. Községháza berendezéséről döntés (bútorzat) 
 
Dr. Sajtos Sándor: Ismerteti az előzményeket, és a beérkezett új árajánlat tartalmát. 
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás kéri aki az árajánlat elfogadását támogatja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné, Verebes Sándor) 2 nem 
(Törökné Kelemen Ildikó, Jüsztl Zsófia) szavazattal, és 1 tartózkodás (Vaczó Zoltán) 
mellett, meghozta döntését. 
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25/2010. (02.25.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Községháza felújítás II. ütemének befejezéseként a bútorbeszerzést 
jóváhagyja (bruttó 3 591 475 Ft) a tartalék terhére.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

2./ Egyebek 
 

Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatást ad az út-, és gátpályázat folyamatban lévő 
előkészítéséről. Március 10-én sor kerül az érintett ingatlantulajdonosok részére 
szervezett, az útépítéssel kapcsolatos lakossági fórum lebonyolítására.  
 
Szabó Judit 17,50 órakor megérkezett. 
 
Dr. Sajtos Sándor: a gátpályázat előkészítése folyamán világossá vált, hogy a 2006-
ban készíttetett tervdokumentáció a mostani jogszabályok előírásainak nem felel 
meg, valamint a tervezett nyomvonalon régészeti terület is található, ami szintén 
nehezíti a pályázati anyag elkészítését, és megvalósítását. Az érintett tulajdonosok 
tájékoztatására a március 28-ára tervezett lakossági fórumon kerül majd sor. A 
Kistérségi Társulás a Pro Szentendre Kft.-t bízta meg a „Szennyvízelvezetés és 
tisztítás konstrukció” KEOP 120/B jelű pályázat előkészítésével, mely Tahitótfalu 
vonatkozásában 80 M Ft önrészt feltételez. A pályázat beadásának egyik feltétele 
egy társulás létrehozása, aminek a szervezése eddig még nem kezdődött meg. A 
sikeres pályázatok (út, gát, csatorna) önrészének biztosításához, a költségvetés 
átdolgozására lesz szükség, amit a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya már 
megkezdett. Ezt követően felhívja a Képviselő-testület figyelmét az elkövetkezendő 
időszakban tervezett rendezvényekre (HPV elleni oltás 2010. február 9.; útépítési 
pályázat február 10.; gátépítési pályázat március 23.). Képviselő-testületi ülésre 
2010. március 11-én kerül sor. Mivel a pályázatok előkészítése, nagyon sok munkát 
igényel a napi feladatok mellett, kéri a Képviselő-testület tagjait, amennyiben plusz 
információra, külön kikért anyagokra van szükségük, fáradjanak be a hivatalba, bele 
lehet tekinteni az anyagokba, és amennyiben szükséges a fénymásolás is 
megoldható.  
 
Mivel hozzászólás, kérdés nem volt sem az elhangzottakkal, sem más témában Dr. 
Sajtos Sándor megköszönte a Képviselő-testület munkáját, és az ülést 17,55 órakor 
bezárta.  

K.m.f. 
 
 
 

Dr. Sajtos Sándor       Tóth János 
   polgármester         jegyző 

 


