Tahitótfalu Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: 22/2010.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október
28-án (csütörtök) 1800 órakor tartott üléséről.
Helye: Községháza, Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Hiányzók: Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket. Megállapítja a Képviselő-testület
határozatképességét (9 főből 9 fő jelen). Javaslatot tesz a napirendre (1. napirend
alpolgármester választása), felkéri Tóth János jegyzőt a tájékoztatásra.
Tóth János: az alpolgármester személyét titkos szavazással dönti el a Képviselőtestület előírás szerint (SZMSZ). Javasolja a szavazás megismétlését,
szavazatszámláló bizottság megválasztását, és a választás lebonyolítását.
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Gaál Sándorné és Kubanek István képviselőt a
jegyzőkönyv hitelesítésére.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a napirendet, és a jegyzőkönyv hitelesítőket
elfogadta.
NAPIREND:
1./ Alpolgármester választás
Előadó: Tóth János jegyző
2./ Környezetvédelmi Program elfogadása
Megállapodás a Fővárosi Önkormányzattal, és a Főváros Vízművekkel
(vízbázis védelem)
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
3./ Egyebek (hó eltakarítás, parkoló aszfaltozás)
1./ Alpolgármester választás
Dr. Sajtos Sándor: javaslatot tesz a szavazatszámláló bizottság összetételére (Dr.
Pálvölgyi Tamás elnök, Szabó Judit, Rédai Dávid tag).
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Kubanek István, Nagyházu Miklós, Rédai Dávid, Schottner Jánosné, Szabó Judit)
szavazattal, és 1 tartózkodás (Dr. Pálvölgyi Tamás) mellett meghozta döntését.
197/2010. (10.28.)Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Pálvölgyi
Tamás képviselőt elnökké, Szabó Judit, és Rédai Dávid képviselőket
a Szavazatszámláló ad hoc bizottság tagjaivá megválasztja.
A Képviselő-testület
lebonyolítására.
Határidő:
Felelős:

felkéri

a

bizottságot

a

titkos

szavazás

azonnal
Szavazatszámláló Bizottság

Dr. Sajtos Sándor: javaslatot tesz az alpolgármester személyére (Csörgő Mihály),
és szünetet rendel el a szavazás idejére.
Ezt követően a Képviselő-testület 1815-1825 óráig szünetet tartott.
Dr. Pálvölgyi Tamás: ismerteti a szavazás eredményét.
A Képviselő-testület titkos szavazással 7 érvényes igen, és 2 érvénytelen szavazattal
meghozta döntését.
198/2010. (10.28.)Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
szavazással Csörgő Mihályt alpolgármesterré megválasztja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert
lebonyolítására, és a megbízólevél átadására.
Határidő:
Felelős:

az

titkos

eskütétel

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Csörgő Mihály alpolgármester esküt tesz.
2./ Környezetvédelmi Program elfogadása
Megállapodás a Fővárosi Önkormányzattal, és a Főváros Vízművekkel
(vízbázis védelem)
Dr. Sajtos Sándor: a programmal kapcsolatban van-e kérdés, javaslat.
Dr. Pálvölgyi Tamás: javasolja, mellőzzék a programból a Duna-part Szentendreiszigetre történő szűkítését. Amennyiben ez kijavításra kerülne, támogatná annak
elfogadását.
Dr. Sajtos Sándor: támogatja a javaslatot.
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szakszerűsítésére vonatkozó kiegészítő javaslatát.

belterületi

trágyatárolók

Dr. Sajtos Sándor: felhívja Szabó Judit képviselő figyelmét arra, hogy először a
programról tárgyalnak, a koncepcióról ezt követően döntenek. Kéri, aki egyetért a
Környezetvédelmi Program tartalmával az elhangzott kiegészítéssel együtt,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.
199/2010. (10.28.)Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja
Tahitótfalu Község Környezetvédelmi Programját.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felkéri

a

Polgármestert

a

határozat

folyamatos
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: felkéri Szabó Judit képviselőt tegye meg javaslatát.
Szabó Judit: ismerteti a kiegészítés tartalmát:
3.1.5. Belterületi trágyatárolók szakszerűsítése
A
meglévő
szennyvízaknák,
kutak,
trágyatárolók
szabályszerűségének
felülvizsgálatát, majd a szabálytalan bekötések, megoldások felszámolását határozta
el a testület.
E tevékenységi körben a Fővárosi Önkormányzat vízbázis védelmi alapjából a
lakossági tulajdonban lévő szennyvízaknák, kutak, trágyatárolók szabályszerűsítési
költségeinek részbeni fedezetét várjuk.
Kiegészítését a 136/2010. (08.05.) Képviselő-testületi határozattal indokolja.
Nagyházu Miklós: az állattartási rendeletben is szerepelhet a javaslat.
Tóth János: kéri a 136/2010. (08.05.) Képviselő-testületi határozatban megállapított
felülvizsgálati határidő módosítását (november 30.)
Szabó Judit: javasolja, amennyiben a felülvizsgálati határidő módosításra kerül, a
vállalási határidő is ennek megfelelően legyen meghatározva.
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.

-4200/2010. (10.28.)Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
136/2010.(08.05.) határozatában szereplő határidőt módosítja, azaz
a felderítési határidő: november 30, és a kötelezési határidő:
április 30.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2011. 05.30.
Tóth János jegyző

Dr. Sajtos Sándor: a trágyatárolók kialakításának felülvizsgálata eddig is kötelező
feladat volt.
Szabó Judit: javasolja, hogy a tervezetbe is legyen beillesztve a kiegészítés.
Nagyházu Miklós: az ellenőrzést, és felderítést mindenképpen szerepeltetni kellene
a programban, de támogatásukat megfontolandónak tartja. Javasolja, hogy a fejezet
címe „kül-, és belterületi trágyatárolók szakszerűsítése” legyen.
Csörgő Mihály: nem javasolja támogatásra a javaslatot, mert hátrányba kerül, aki
saját költségen, tisztességes módon építette ki a trágyatárolóját.
Dr. Pálvölgyi Tamás: felhívja a figyelmet arra, hogy a Fővárosi Vízművek, a
Fővárosi Közgyűlés erre irányuló határozata alapján vissza is vonhatja az ajánlatát.
Véleménye szerint mérlegelni kell a támogatások körét.
Dr. Sajtos Sándor: feltételesen kell megfogalmazni a támogatást. Aki Szabó Judit
javaslatát támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 1 igen (Szabó Judit), 6 nem (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály,
Gaál Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné), szavazattal,
és 2 tartózkodás (Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid) mellett nem támogatta a
javaslatot.
Dr. Sajtos Sándor: ez nem zárja ki a támogatás lehetőségét. Felkéri Tóth János
jegyzőt az érintett rendeletek módosításának előkészítésére.
Dr. Pálvölgyi Tamás: abban az esetben tudja Szabó Judit képviselő javaslatát,
támogatni, amennyiben az Önkormányzat nem vállal általános támogatási
kötelezettséget.
Dr. Sajtos Sándor: javasolja a rendeletmódosítások előkészítését.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.

-5201/2010. (10.28.)Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Községi
Környezetvédelmi Program végrehajtására a helyi rendeletek
módosítását, és új rendeletek előkészítését határozza el, melynek
végrehajtására felkéri a Jegyzőt.
Határidő:
Felelős:

2010. 12.31.
Tóth János jegyző

Dr. Sajtos Sándor: a kiegészítés úgy kerüljön bele az anyagba, hogy az
Önkormányzat a felderítés, és ellenőrzés költségeit biztosítja csak.
Tóth János: ismerteti a határozati javaslatot: a Képviselő-testület a meglévő
szennyvízaknák, kutak, trágyatárolók, szabályszerűségének felülvizsgálatát,
ellenőrzését, majd a szabálytalan bekötések, megoldások felszámolását határozza el
Tahitótfalu Község kül-, és belterületén, melynek költségeit, a Fővárosi
Önkormányzat által biztosított vízbázis védelmi alapból fedezheti.
Szabó Judit: ez a döntés egy önálló rendelet alkotását, vagy egy adott rendelet
módosítását jelenti?
Tóth János: a Környezetvédelmi Programmal kapcsolatban, jelezték, hogy az
állattartási illetve a környezetvédelmi rendeleteket felül kell vizsgálni.
Dr. Sajtos Sándor: javasolja a 3.1.3. pont (szippantott szennyvízelhelyezés
támogatása és ellenőrzése) törlését, és rendeletben történő szabályozását.
Nagyházu Miklós: javasolja, ezt a kérdéskört az új környezetterhelési díj rendelet
megállapításakor tárgyalni.
Dr. Pálvölgyi Tamás: készült arról felmérés, nagyságrendileg hány ingatlant érint?
Dr. Sajtos Sándor: nincs pontos adat.
Szabó Judit: úgy értelmezte a megállapodás tervezetet, hogy az ebben
megfogalmazottak nem kötelezettség vállalást jelentenek, hanem olyan
lehetőségeket, amiket a Fővárosi Vízművek támogathatónak tart, és finanszíroz is.
Dr. Sajtos Sándor: olyan akut problémákat kell vállalni - számon kérhető módon-,
ami nagy költséget jelent.
Csörgő Mihály: azt kell eldönteni, hogy vágyakat, vagy megvalósítható feladatokat
vállal-e az Önkormányzat.
Dr. Sajtos Sándor: A tervezetet egyeztetni kell a Fővárosi Önkormányzattal, és a
Fővárosi Vízművekkel.
Kubanek István: a tartalomra vonatkozóan ők is tehetnek javaslatot.
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merülnek fel? Lehet –e a időközben beleemelni feladatokat?
Dr. Sajtos Sándor: igen.
Szabó Judit: a 4.1 pont alatt szerepel, hogy a tervezet módosítható.
Dr. Pálvölgyi Tamás: ismételten kéri a 3.4 pont javítását (Duna-part tisztítása).
Dr. Sajtos Sándor: javasolja a 10 éves koncepció elfogadását, figyelembe véve az
elhangzott módosításokat.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.
202/2010. (10.28.)Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Községi
Környezetvédelmi Program alapján a vízbázis védelem céljaival
összhangban elfogadja 2011-2020 közötti időszakra vonatkozó
Környezetvédelmi fejlesztési koncepciót.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozatból eredő
feladatok végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: az előkészített megállapodással kapcsolatban van-e vélemény,
hozzászólás?
Dr. Pálvölgyi Tamás: a bizonytalansági tényezőkre hívná fel a figyelmet (bármikor
visszavonható a támogatás).
Dr. Sajtos Sándor: nem ért ezzel egyet, hiszen a szerződés a Fővárosi Közgyűlés
határozatán alapul.
Szabó Judit: esetleg szerepeltetni kellene a szerződésben, hogy a már megkezdett,
elfogadott tervezet ne legyen visszavonható.
Dr. Sajtos Sándor: javasolja a szerződéstervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.

-7203/2010. (10.28.)Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fővárosi
Önkormányzattal és a Fővárosi Vízművekkel kötendő szerződés –a
vízbázis védelem és annak ellentételezéséül biztosított támogatás–
tervezetet jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés
megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2010. 12.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Ezt követően a Képviselő-testület 1925-1935 óráig szünetet tartott.
3./ Egyebek
Vagyonnyilatkozat
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Gaál Sándornét, a Gazdasági Bizottság elnökét a
tájékoztatásra.
Gaál Sándorné: tájékoztatást ad a vagyonnyilatkozatok leadási határidejéről (az
alakuló üléstől számított 30 napon belül), amit a Gazdasági Bizottság vesz át.
Hó eltakarítás
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket, és a Cserker-Top Kft. álláspontját
(vállalja a feltételeket – téli időszak). Helyben nincs másik ajánlattevő.
Csörgő Mihály: a vállalkozó azért kérte a szerződés időtartamának
meghosszabbítását, hogy fejleszteni tudja vállalkozását, a magasabb színvonalú
szolgáltatás érdekében.
Schottner Jánosné: ebben az esetben nem tervez fejlesztést?
Dr. Sajtos Sándor: de. Javasolja, a téli időszakra a szerződés megkötését.
Gaál Sándorné: három éves időtartam elfogadható lenne.
Tóth János abban az esetben, szükséges a közbeszerzési eljárás lebonyolítása.
Dr. Sajtos Sándor: erre már nincs idő.
Csörgő Mihály: jövőre időben kell előkészíteni a szerződést.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.

-8204/2010. (10.28.)Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a CserkerTop Kft. –t megbízza a 2010/2011 téli időszakban a hó eltakarítási
feladatok elvégzésével.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására, a szerződés megkötésére, felkéri továbbá a
következő időszakra pályázati kiírás előkészítésére.
Határidő:
Felelős:

2010. 11.19.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

DMRV Zrt. levele
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a DMRV Zrt. levelét, a szennyvíz kiömlések
megakadályozására (Alsókáposztás, Kemping, Dunaparti út) vonatkozóan.
Katasztrófavédelmi terv
Dr. Sajtos Sándor: a község katasztrófavédelmi tervének felülvizsgálata megtörtént,
amit a Katasztrófavédelmi Igazgatóság fog véleményezni.
Mátyás király utca (partfalomlás)
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Nagyházu Miklóst
Környezetvédelmi Bizottság elnökét a tájékoztatásra.

a

Településfejlesztési

és

Nagyházu Miklós: ismerteti az előzményeket, és a helyszíni szemle eredményét. A
Vis Maior alapból nem finanszírozható a helyreállítás, melynek költsége több
százezer forint. A partfal további csúszásának megakadályozása a fő cél, ami a
patakmeder rekonstrukciójával érhető el (vízjogi engedélyes tevékenység). A
helyszínen jól látható a támfal szakszerűtlen megépítése. Tájékoztatja a
képviselőket, hogy a Pataksoron történt pincebeomlás esetében van esély vis maior
támogatásra, de erről a későbbiekben kapnak tájékoztatást.
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a szakértői vélemény tartalmát (Mátyás király u. 88.).
Dr. Pálvölgyi Tamás: a két szakvélemény ellentmond egymásnak.
Dr. Sajtos Sándor: támogatni kellene az ingatlantulajdonost, de csak meghatározott
kereteken belül.
Kubanek István: mit vár a tulajdonos az Önkormányzattól?
Nagyházu Miklós: a patakmeder megerősítését az ingatlana előtt.
Dr. Pálvölgyi Tamás: javasolja, hogy kérjen az Önkormányzat közjegyzőtől kirendelt
igazságügyi szakértőt.
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Nefelejcs utca fennmaradási engedélye
Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Nemzeti
Közlekedési Hatóság II. fokon elutasította a Nefelejcs utca fennmaradási engedélyét.
Ezt követően ismerteti az előzményeket (Szabó Mária és Botta Gábor feljelentése).
Gaál Sándorné: az eljárás eddigi plusz költségeiről szeretne tájékoztatást kapni.
Dr. Sajtos Sándor: nagyságrendileg 1 M Ft.
Gaál Sándorné: szükségesnek érzi, hogy az utca lakói tisztességes tájékoztatást
kapjanak, hiszen már fizethetnék a hozzájárulást, ezzel szemben bizonytalanságban
élnek. Lakossági fórum összehívását javasolja.
Dr. Sajtos Sándor: a helyi újságban jelent meg erről a témáról egy cikk.
Parkoló aszfaltozása
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket, és felkéri Nagyházú Miklóst a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét a tájékoztatásra.
Nagyházú Miklós: javasolja, hogy a felmart aszfaltot fogadja be az Önkormányzat.
Ebben az esetben a költségek csökkennének, és hasznosítható lenne a javításra
szoruló utakon. Ismerteti a beérkezett új árajánlatot (2.454 E Ft/700 m2). Amennyiben
a parkoló egész területéről felmart aszfaltot befogadnánk, ez az összeg 2 M Ft alá
csökkenne (tárolásra a hűtőházzal szembeni üres területet javasolja).
Dr. Sajtos Sándor: beszámol a közbeszerzési referenssel folytatott egyeztetéséről
(a beruházás nem tartozik a közbeszerzés hatálya). Javasolja a 2.450 E Ft (bruttó)
összeget maximumként meghatározni, a pontos számok ismeretének hiánya miatt.
Dr. Pálvölgyi Tamás: az aszfaltozás nem építési engedélyköteles tevékenység?
Tóth János: ez nem útépítés, hanem útfelújítás, ezért nem engedélyköteles.
Kubanek István: a volánbuszok parkolása megoldódik?
Dr. Sajtos Sándor: mielőtt a munkálatok elkezdődtek volna, tájékoztatta a
Képviselő-testület a Volánbusz Zrt-t, hogy a térítésmentes parkolásra, addig van
lehetősége, ameddig a parkoló építése nem kezdődik meg. Ezt követően megoldást
kell találni parkolóhely tekintetében, és egyeztetni a feltételek kidolgozására
vonatkozóan. Tájékoztatást ad az árvízi (7 M Ft- átutalásra került) és belvízi károk
kapcsán beadott Vis maior pályázattal kapcsolatban. Javasolja a parkoló
aszfaltozására kapott árajánlat (Colas Út Zrt: 2 454 E Ft) elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Rédai Dávid, Schottner Jánosné, Szabó Judit)
szavazattal, és 1 tartózkodás (Dr. Pálvölgyi Tamás) mellett meghozta döntését.
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Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahi
Parkoló teljes felújítása részeként 700 m 2 aszfalt felújítást elvégez,
mellyel a beérkezett ajánlatok alapján a Colas Út Zrt. megbízza.
A kivitelezés költségére maximum 2.450 E Ft-ot, a költségvetési
tartalék terhére biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2010. 11.20.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Csapadékvíz elvezetés kiépítése (parkoló)
Nagyházú Miklós: ismerteti beérkezett ajánlatok tartalmát (Cserker Top Kft.:
907.188 Ft; Pávai István: 1.115.938 Ft) javasolja a kedvezőbb ajánlat elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Rédai Dávid, Schottner Jánosné, Szabó Judit)
szavazattal, és 1 tartózkodás (Dr. Pálvölgyi Tamás) mellett meghozta döntését.
206/2010. (10.28.)Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahi
Parkoló csapadékvíz elvezetési rendszerének felújításával, illetve
teljes körű megépítésével a Cserker-Top Kft-t megbízza, melynek
költsége 907.188 Ft. A Képviselő-testület a költséget a költségvetési
tartalék terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2010. 11.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Alpolgármester tiszteletdíja
Dr. Sajtos Sándor: javasolja az alpolgármester tiszteletdíját 180.000 Ft–ban
meghatározni, a Gazdasági Bizottság határozatának megfelelően. Van-e más
javaslat, kérdés?
Gaál Sándorné: a tiszteletdíjhoz nagyon sok munka és elvárás társul.
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner Jánosné)

- 11 szavazattal, és 1 tartózkodás (Szabó Judit) mellett meghozta döntését. (Csörgő
Mihály nem szavazott)
207/2010. (10.28.)Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Csörgő
Mihály alpolgármester tiszteletdíját 2010.11.01-től 180.000 Ft-ban
állapítja meg, s ezzel együtt a korábban e tárgyban hozott határozata
ezen időponttal hatályát veszti.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felkéri

a

Polgármestert

a

határozat

folyamatos
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Posta Zrt levele
Dr. Sajtos Sándor: javasolja, csak abban az esetben támogassa Tahitótfalu Község
Képviselő-testülete a Tahiban tervezett új, korszerűbb posta létesítését, amennyiben
a szigeten megmarad a jelenleg is üzemelő postafiók.
Gaál Sándorné: felhívja a figyelmet arra, hogy ennek a kérdésnek az eldöntése nem
képviselő-testületi illetékesség.
Dr. Sajtos Sándor: a posta nem akarja felvállalni a döntést.
Schottner Jánosné: ha áthelyezi a fiókot, eltakarítja majd a romhalmazt, vagy a
Tahiban lévő postaépület udvarán méteres gazt, lelakott épületet hagy majd?
Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatja a megjelenteket, hogy az útátadó ünnepség
november 4-én lesz, és ismerteti a tervezett programot.
Tóth János: javaslatot tesz a Képviselő-testület munkarendjére (Közmeghallgatás:
2010. 11.29., Képviselő-testületi ülés: 2010. november 18., 2010. december 16.).
Dr. Sajtos Sándor: javasolja, hogy a december 31-én lejáró szerződések,
meghosszabbítása, már egységes formában történjen. Aki a munkarendi
változásokkal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.

- 12 208/2010. (10.28.)Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete soron
következő rendes ülését az év végéig 2010. november 18-án és
december 16-án tartja.
A Képviselő-testület 2010. november 29-én 1800 órától
Közmeghallgatást tart.
Helyszín: Népház.
Napirend:
1./ Tahitótfalu Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési
koncepció
Ea.: Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke
2./ Egyebek
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felkéri

a

Polgármestert

a

határozat

folyamatos, 2010. 12.16.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: megköszönte a Képviselő-testület munkáját, és az ülést 2100
órakor bezárta.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Tóth János
jegyző

