
 

 

Tahitótfalu Községi Önkormányzat 
 Képviselő-testülete 
 
Szám: 23/2010.  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 
18-án (csütörtök) 1800 órakor tartott üléséről. 

 
Helye: Községháza, Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.  
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Hiányzók: Nagyházu Miklós, Szabó Judit 
 
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket. Megállapítja a Képviselő-testület 
határozatképességét (9 főből 7 fő jelen). Javaslatot tesz a napirendre, felkéri Dr. 
Pálvölgyi Tamás és Rédai Dávid képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner Jánosné,) szavazattal 
a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta. 
 

 

NAPIREND: 
 

1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról 

 Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 
2./ Tájékoztatás a folyamatban lévő beruházásokról 
 Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester  
 
3./ Költségvetési koncepció előkészítése 
 Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester  
  Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke 
 
4./ Tájékoztatás a Bizottságok működéséről 
 Előadó: Bizottsági elnökök 
 
5./ Tulajdoni ügyek 
 Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester  
 
6./ Az Önkormányzat 2011. évi Belsőellenőrzési Tervének elfogadása 
 Előadó: Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság  
 
7./ Egyebek 
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1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Tóth János jegyzőt a tájékoztatásra.  
 
Tóth János: tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  
 
Dr. Sajtos Sándor: felszíni csapadékvíz kezelésére vonatkozó pályázati anyagot a 
Pro Régió befogadta (a döntésre decemberben kerülhet sor).  
A tervezett kerékpárút „T6” szakaszára a hatóság nem adta meg az engedélyt.  
2010. november 15-én a Mikrotérségi Társulás ülést tartott, a Fővárosi 
Önkormányzattal és a Fővárosi Vízművekkel kötendő szerződés aláírása végett. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Tahitótfalu Képviselő-testülete által elfogadott 10 
éves koncepciót a Fővárosi Vízművek Zrt. nem támogatja. Tárgyalást 
kezdeményezett melyen Dr. Pálvölgyi Tamás képviselő, valamint Dr. Lacsny Márton 
jogi előadó is részt vesz. 
A Kistérség elnökségi ülésén megfogalmazták az elnökhelyettesek feladatait: Rogán 
László Budakalász polgármestere kapta az e-közigazgatási, és szociális rendszert, 
valamint a kistérségi fejlesztési stratégia kidolgozását. Az ő területe kistérségi szinten 
a sport, az oktatás, és a katasztrófavédelem lesz, ezek közül kiemelten a kistérségi 
kerékpárút és a szakképzés kérdése, illetve tűzoltóőrs kialakítása Tahitótfaluban.  
A gátépítési pályázat kapcsán az előszerződések megkötése az értékbecslés alapján 
részben elkezdődött. Ehhez a munkához szükséges a Képviselő-testület döntése, 
mely szerint az előszerződések megkötését jóváhagyja azzal, hogy a tényleges 
szerződéskötésekre a második forduló elnyerését követően kerülhet sor.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: a szerződés feltételhez kötött? Egyértelmű, hogy csak akkor 
fizet az Önkormányzat, ha nyer a pályázaton? 
 
Dr. Sajtos Sándor: igen.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: mi történik akkor, ha a tulajdonosokkal nem sikerül 
megegyezni?  
 
Dr. Sajtos Sándor: ebben az esetben a pályázat nem beadható, illetve kisajátításra 
kerülhet sor. Mivel az eljárás hosszú időt vesz igénybe, nem ez a cél.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: abban az esetben, ha a kisajátítási eljárás elhúzódik, a 
megállapodást aláíró tulajdonosokkal szemben az Önkormányzatnak lesz fizetési 
kötelezettsége?  
 
Dr. Sajtos Sándor: csak rendezett tulajdonviszonyok esetén adható be a pályázat. 
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás szavazásra bocsátja a javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner Jánosné) szavazattal 
meghozta döntését.  
 
 

 



- 3 - 
 

 

209/2010. (11.18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tervezett 
gátberuházás nyomvonalán lévő ingatlanok adás-vételével 
kapcsolatos előszerződések megkötését jóváhagyja azzal, hogy a 
tényleges szerződéskötésekre a második forduló (gátpályázat) 
elnyerését követően kerülhet sor.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

Dr. Sajtos Sándor: a szerződések megkötése után szükséges lenne a lakosságot 
falufórumon tájékoztatni. Esetleg a visszamaradó kisebb területek megvétele is 
indokolt lenne.  
 

2./ Tájékoztatás a folyamatban lévő beruházásokról 
 
Dr. Sajtos Sándor: a „Tahitótfalu földes utcáinak fejlesztése” pályázat elszámolása 
folyamatban van, ezt követően kezdődik meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a 
Pro Régió ellenőrzési procedúrája.  
A csatornapályázat előkészületeiről ad tájékoztatást. Meg kell szüntetni az utcára, és 
a patakokba történő szennyvízkitermelést. Erre vonatkozóan egy szigorú rendeletet 
készít elő a Polgármesteri Hivatal. A vízi közmű társulás alakuló ülése a jövő héten 
lesz.  
 

3./ Költségvetési koncepció előkészítése 
 
Gaál Sándorné: megköszöni a képviselőknek a részvételt a Bizottság ülésén. 
Ismerteti Tahitótfalu Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepcióját. 
Fontosnak tartja az adókintlévőségek behajtását. A Gazdasági Bizottság a javaslatot 
elfogadásra javasolja.  
 
Dr. Sajtos Sándor: most csak elvi támogatást kér. Aki egyetért azzal, hogy ebben a 
formában kerüljön előterjesztésre Tahitótfalu Önkormányzatának 2011. évi 
költségvetési koncepciója a közmeghallgatáson, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner Jánosné) szavazattal 
meghozta döntését.  
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210/2010. (11.18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját a 
Közmeghallgatáson történő előterjesztésre alkalmasnak tartja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2010. 11.29. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
4./ Tájékoztatás a Bizottságok működéséről 
 

Gazdasági Bizottság 
 
Gaál Sándorné: ismerteti a Gazdasági Bizottság javaslatát a képviselők díjazására 
vonatkozóan (Képviselő bizottsági elnökök tiszteletdíja: 80.000 Ft/hó, képviselő 
bizottsági tagok tiszteletdíja: 55.000 Ft/hó). Eddig az volt a gyakorlat, hogy a 
képviselők díjazását négy évre állapította meg a testület.  
 
Nagyházu Miklós képviselő 1850 órakor megérkezett az ülésre.  
 
Dr. Sajtos Sándor: javasolja, hogy a koncepció elfogadását követően határozzon a 
Képviselő-testület a képviselők illetményéről, illetve az adó és díjtételek 
elfogadásáról.  
 
Gaál Sándorné: adó és díjtételekkel kapcsolatban ismerteti a bizottság javaslatát: 

 kismértékű adóemelés, inkább a kintlévőség behajtása, 

 a díjtételek esetében egységes 5%-os emelés. 
 
Ez alól kivétel:  

  a hirdető és reklámtáblák bérleti díja (30%-os emelés),  

 az 1m2 alatti táblák bérleti díja (díjmentesség megszüntetése),  

 Sportcsarnok bérleti díja (6%-os emelés), 

 Községi Tájékoztató hirdetési díja (változatlan marad).  
 
Dr. Sajtos Sándor: a bérleti díjat a valós fenntartási költségekhez viszonyítva az 
Önkormányzat 25-30%-ban támogatja még azokat a sportköröket is, akik a bérleti 
díjat megfizetik. Javasolja, a Képviselő-testület kérje fel a Polgármesteri Hivatalt a 
rendeletmódosítások előkészítésére.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné) szavazattal meghozta döntését. 
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211/2010. (11.18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
adókról és az árak, díjak megállapításáról szóló rendeletmódosítások 
előkészítésére a Jegyzőt felkéri, a Gazdasági Bizottság javaslatai 
alapján. 
 
Határidő: 2011. 11.29. 
Felelős: Tóth János jegyző 
 

  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
 
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Nagyházu Miklós bizottsági elnököt a tájékoztatásra. 
 
Nagyházu Miklós: beszámol a bizottsági ülésen történtekről (költségvetési 
koncepció kialakítása, a következő évben tervezett beruházásokra vonatkozóan). 
Javasolja, hogy új hirdetőtábla kihelyezését egyenlőre ne engedélyezze a Képviselő-
testület. A bizottság vállalja, hogy január végéig áttekinti a településen a kihelyezett 
hirdetőtáblák helyzetét, és előkészíti a döntést a Képviselő-testület számára. 
 
Dr. Sajtos Sándor: a falugondnokság, tavasszal már elvégezte a hirdetőtáblák 
felmérését.  
 
  Kulturális és Oktatási Bizottság 
 
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Kubanek István bizottsági elnököt a tájékoztatásra.  
 
Kubanek István: beszámol az Adventi rendezvény (december 4-12) előkészítéséről, 
és ismerteti a Kulturális Bizottság javaslatát, a rendezvény támogatására 
vonatkozóan (nyomdai költség: 200 E Ft).  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.  

 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné) szavazattal meghozta döntését. 

 
212/2010. (11.18.) Képviselő-testületi határozat 

 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Adventi 
rendezvénysorozat nyomdai költségére 200 E Ft támogatást biztosít, 
a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány részére.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2010. 12.01. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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Kubanek István: a Bizottság összeállította 2011. év esemény naptárát, amely még 
pontosításra vár (egyeztetni kell a pontos időpontokat az alapítványok és 
egyesületek vezetőivel). Felhívja a figyelmet arra, hogy az Eperfesztivál pályázatát 
minél előbb ki kell írni. Felmerült annak lehetősége, hogy jövőre a Tahi játszótéren is 
kerüljön megrendezésre gyermeknapi rendezvény, valamint a Trianon emlékmű 
tovább építése (kövek szállítása az elszakított országrészekből).  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: az Eperfesztivál rendezvény neve, illetve logója nincs levédve.  
 
 
  Közbeszerzési Bizottság 
 
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Dr. Pálvölgyi Tamás bizottsági elnököt a tájékoztatásra.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: a Bizottság, a Közbeszerzési Szabályzat aktualizálását, illetve 
a Beszerzési Szabályzat előkészítését (mely a közbeszerzési törvény hatálya alá 
nem eső beszerzésekre vonatkozik) tárgyalta. Javasolja, hogy a honlapon ezeknek a 
beszerzéseknek a pályázatai jelenjenek meg, a helyi vállalkozók tájékoztatására. Az 
e-mailen történő pályáztatást közjegyző bevonásával lehetne megvalósítani a 
félreértések, viták elkerülése érdekében. Ennek pontos kidolgozása még időt igényel, 
lehet, hogy a közeljövőben rendkívüli testületi ülés összehívását fogja indítványozni, 
ennek tárgyalására vonatkozóan.   
 
Tóth János: ezen szabályzat alapján, először közjegyzőt kell pályáztatni. A 
közigazgatás iktatás alapján működik, ami ebben az esetben technikailag nehezen 
oldható meg 
 
Dr. Sajtos Sándor: jó a szabályozás, ha az Önkormányzat rendes működési 
menetét nem gátolja. Eddig is működtek azok a kontroll rendszerek, amik 
biztosították a törvényesség ellenőrzését. 
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: csak bizonyos értékhatár felett lenne szükséges ezt az eljárást 
lefolytatni. Attól, hogy a közjegyző nincs fizikailag jelen, lehet gyors az ügyintézés.  
 
 
  Szociális Bizottság  
 
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Schottner Jánosné bizottsági elnököt a tájékoztatásra. 
 
Schottner Jánosné: beszámol az Idősek Napja rendezvény előkészületeiről.  
 
Ezt követően a Képviselő-testület szünetet tartott. 1930-1945 óráig.  
 
Csörgő Mihály alpolgármester 1945 órakor eltávozott az ülésről.  
 
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Tóth János jegyzőt a tájékoztatásra.  
 
Tóth János: tájékoztatást ad a honlapon lévő képviselői link használatáról.  
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5./ Tulajdoni ügyek 
 

Gerdán Lászlóné kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (közterület-használati díj 
megállapítása), és javasolja, hogy a következő ülésen több információ tudatában 
döntsön a Képviselő-testület. 
 
  Jobbik Magyarországért Mozgalom kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (kettős kereszt felállítása az adventi 
időszakban), és nem javasolja annak támogatását, mert ez a szimbólum már 
megtalálható a településen (Trianoni emlékmű). Amennyiben nincs kérdés, javaslat, 
kéri aki nem támogatja a kettős kereszt felállítását, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 5 igen (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, Kubanek István, 
Rédai Dávid, Schottner Jánosné), 1 nem (Nagyházu Miklós) szavazattal, és 1 
tartózkodás (Dr. Pálvölgyi Tamás) mellett meghozta döntését. 
 

213/2010. (11.18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom Tahitótfalui Tagszervezete kérelmét nem 
támogatja, és nem engedélyezi az ún. Adventi kettős kereszt 
felállítását.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2010. 12.24. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
 
A Képviselő-testület tagjai hozzájárulnak Kosztek Imréné hozzászólásához.  
 
Kosztek Imréné: mi köze van az adventi kettős keresztnek, és a Trianoni 
emlékműnek egymáshoz? 
 
Schottner Jánosné: mióta jelképe az adventnek a kettős kereszt?  
 
Dr. Sajtos Sándor: az adventi rendezvénynek hosszú évek óta megvan a 
szerkezete. 
 
  Ferencz Csilla kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (lakásbérlet meghosszabbítása 
december 31-ig). Aki a kérelemben foglaltakat támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, Kubanek István, 
Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner Jánosné) szavazattal 
meghozta döntését. 
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214/2010. (11.18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ferencz 
Csilla kérelmére a volt szolgálati lakásbérleti szerződését 2010. 
december 31-ig meghosszabbítja azzal, hogy ezt követően más 
részére tervezi az Önkormányzat a bérbeadást és a határidőig a 
lakást ki kell üríteni.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2010. 12.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Tóth Zoltán kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (fenyőfa árusítása december 10-
27). Amennyiben a parkoló felújítási munkái befejeződnek, a későbbiekben 
Képviselő-testület dönthet a kérelem kapcsán.  
 
  Háziorvosok kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (rendelő fűtésköltségének 
támogatása). Felül kell vizsgálni a költségeket. Amennyiben a hátralékkal 
rendelkezők eleget tesznek fizetési kötelezettségeiknek lehet újra tárgyalni a 
kérelmet.  
 
  Rendőrőrs kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (tervezik a Rendőrőrs létszámát 1 
fővel növelni, és a pályázó részére önkormányzati, szolgálati lakást igényelnének). 
Támogatja a szolgálati lakás biztosítását, ameddig a nyomozó Tahitótfaluban és a 
szigeten lát el feladatot. A bérleti díjat 50.000 Ft-ban javasolja meghatározni.   
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, Kubanek István, 
Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner Jánosné) szavazattal 
meghozta döntését. 
 

215/2010. (11.18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
rendőrőrs állományába tartozó nyomozó részére a Tahitótfalu, Hősök 
tere 6/1 sz. alatti önkormányzati lakást bérbe adja 50 E Ft/hó bérleti 
díjért. A bérleti jogviszony kizárólag Tahitótfalu illetve a szigeti 
települések rendőri feladatainak ellátása idejére szól, melynek 
megszűnése esetén a bérleti szerződés azonnali hatállyal 
felmondásra kerül.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
Határidő: 2010. 01.01. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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  Tahitótfalu SE kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (Sportcsarnok ingyenes használata 
a téli időszakban). Aki a kérelmet támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, Kubanek István, 
Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner Jánosné) szavazattal 
meghozta döntését. 
 

216/2010. (11.18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu 
Sportegyesület labdarúgó szakosztálya részére a téli edzésekre a 
Sportcsarnok használatát ingyenesen biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2010. 12.01. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

 
  Plascsevics János kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (Dagober kupa megrendezéséhez 
a Sportcsarnok ingyenes használata). Javasolja a kérelem támogatását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, Kubanek István, 
Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner Jánosné) szavazattal 
meghozta döntését. 
 

217/2010. (11.18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dagober 
Kupa (december 27.) megrendezéséhez a Sportcsarnok használatát 
ingyenesen biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2010. 12.27. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

 
  „Belterületi utak fejlesztése” pályázat könyvvizsgálata 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a pályázat feltételeit, és a beérkezett ajánlatokat (EU-
Expert Holding Kft. 1.200.000 Ft+ Áfa, H.O.M. Audit Kft. 1.100.000 Ft+ Áfa) és 
javasolja a kedvezőbb ajánlat elfogadását.  
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A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, Kubanek István, 
Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner Jánosné) szavazattal 
meghozta döntését. 
 

218/2010. (11.18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Földes 
utak fejlesztése” – KMOP-2.1.1/B-2007-0048 jelű pályázat – 
beruházás lezárásához, pályázat alapján a H.O.M. Audit Kft-t bízza 
meg a könyvvizsgálói feladat ellátásával.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 
megkötésére. 
 
Határidő: 2010. 11.29. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Sportcsarnok fűtésének korszerűsítése 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az ajánlat tartalmát (Fűtőker Trade Kft), és javasolja az 
ajánlat pontos vizsgálatát.  
 
  Málna utca, Gesztenye sor, Mókus utca közvilágítás bővítése 
 
Dr. Sajtos Sándor: javasolja a döntés elhalasztását. Az ELMŰ szerződését felül kell 
vizsgálni, és más energiaszolgáltatótól is ajánlatot bekérni.  
 

6./ Az Önkormányzat 2011. évi Belsőellenőrzési Tervének elfogadása 
 
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Gaál Sándorné Gazdasági Bizottsági elnököt a 
tájékoztatásra.  
 
Gaál Sándorné: a Gazdasági Bizottság a Belső ellenőrzési tervet elfogadásra 
javasolja.  
 
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) szavazattal 
meghozta döntését. 
 

219/2010. (11.18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervét a Gazdasági 
Bizottság előterjesztésével összhangban jóváhagyja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
Határidő: 2011. 12.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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7./ Egyebek 
 
Dr. Sajtos Sándor: megkapta a Polgármesteri Hivatal a Kaposvári 
Városgazdálkodási Zrt. ajánlatát a 2011. évi szolgáltatói díjakra vonatkozóan. A 
szolgáltatás minőségével kapcsolatban az egyeztetések során, tehet javaslatot az 
Önkormányzat, figyelembe véve a Fővárosi Vízművekkel, illetve a Fővárosi 
Önkormányzattal kötendő szerződés tartalmát (szelektív, szilárd hulladékgyűjtés). 
Felkéri a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot vizsgálja meg, a 
szelektív hulladékgyűjtők helyzetét és tegyen javaslatot az esetleges áthelyezésükre. 
A szomszédos településekről áthordott szelektív hulladék elhelyezés 
visszaszorításának érdekében már többször felmerült környezetvédelmi járőr 
alkalmazása.  
Felkéri Tóth János jegyzőt, tájékoztassa a Képviselő-testületet a kéményseprői 
szolgáltatás feladatainak ellátásáról.  

 
Kéményseprő szolgáltatás 

 
Tóth János: eddig ezt a szolgáltatást a Pest Megyei Kéményseprő és 
Tüzeléstechnikai Vállalat látta el. A Pest Megyei Közgyűlés úgy döntött, hogy 2010. 
május 30-tól, Pest megye területén a Somogy Megyei Kéményseprő Kft. látja el ezt a 
feladatot (jogutód Magyar Kémény Kft). Mivel Tahitótfalu Község Önkormányzatának 
december 31-ig érvényes szerződése volt a Kft-vel nem állt módjában a változtatás. 
Javasolja, az eddigi szolgáltatóval felmondani, az új szolgáltatóval január 1-től 
megkötni a szerződést, a 2011. évre vonatkozó árajánlat bekérése után.  
 
Schottner Jánosné: nem is lehet más szolgáltatót választani?  
 
Tóth János: január 1-től mindenképpen új megállapodást kell kötni. A Pest Megyei 
Közgyűlés is azért bontott szerződést az előző szolgáltatóval, mert kedvezőbb volt a 
másik ajánlat. Amennyiben a Megyei Önkormányzat által választott szolgáltatót az 
Önkormányzat elfogadja, akkor nem kell külön pályáztatni. 
  
Dr. Sajtos Sándor: javasolja, hogy az árak ismeretében döntsön a testület. A 
gyepmesteri szolgáltatásra is be kell kérni árajánlatot.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, Kubanek István, 
Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner Jánosné) szavazattal 
meghozta döntését. 
 

220/2010. (11.18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
kéményseprői közszolgáltatás eddigi szerződését felbontja és a 
Megyei Önkormányzattal szerződött Magyar Kémény Kft- től a jövő 
évi árakra ajánlatot kér.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat 
végrehajtására, valamint a Gyepmesteri Szolgálat ajánlatának 
bekérésére.  
Határidő: 2010. 12.10. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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  Tűzoltóőrs létrehozása 
 
Dr. Sajtos Sándor: a Tűzoltóság szakmai véleményét figyelembe véve, Tahi 
településrész lenne alkalmas az őrs megépítésére (771, 770, 769 hrsz). Felmerült 
annak lehetősége, hogy az épületben egészségügyi központ is üzemeljen (új 
háziorvosi körzet, labor, ügyeleti rendszer összevonása). A térség polgármestereivel 
már történt egyeztetés, ami pozitív eredménnyel zárult. Javasolta a 
polgármestereknek, hogy ne lakosságszám arányában, hanem veszélyeztetettségi 
szintnek megfelelően legyen megállapítva a hozzájárulás.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: a legmesszebbmenőkig támogatja a kezdeményezést. Tahi 
településrészen igény lenne arra, hogy ott is működjön orvosi rendelő, éjszakai 
gyermekorvosi ügyelet. 
 
Schottner Jánosné: a finanszírozást kell rendezni.  
 
Kubanek István: a telek lenne Tahitótfalu önrésze? 
 
Dr. Sajtos Sándor: át kell gondolni. A helyszín kijelölése igényel most elvi döntést. 
Aki a javaslattal egyetért (771,770,769 hrsz), kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, Kubanek István, 
Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner Jánosné) szavazattal 
meghozta döntését. 
 

221/2010. (11.18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonát képező 769, 770, 771 hrsz-ú ingatlanokon 
kistérségi tűzoltó őrs – katasztrófavédelmi központ létesítésével 
egyetért. 
 
Az Önkormányzat az ingatlanokat a beruházáshoz önerőként 
biztosítja, továbbá a beruházás tanulmánytervének elkészítését 
mikrotérségi összefogással vállalja (Szigetmonostor, Pócsmegyer, 
Kisoroszi, Tahitótfalu), gesztor településként. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beruházás 
előkészítésére.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester  

 
Tóth János: tájékoztatást ad a következő időszak rendezvényeiről (szüreti 
borkóstoló, közmeghallgatás, idősek napja), és a hivatal működési rendjéről 
(december 10-én, pénteken 8-16 óráig lesz ügyfélfogadás. Bár december 24 - január 
3-ig a hivatal zárva tart, a két ünnep között ügyelet lesz). Javaslatot tesz az évzáró 
Képviselő-testületi ülés időpontjára (2010.12.17. 1600 óra).  
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222/2010. (11.18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a decemberi 
rendes ülését 2010. december 17-én 1600 órától tartja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2010. 11.17. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Nagyházú Miklós: Rózsa utca végére a sárrázók kialakítása már régóta esedékes 
lenne.  
 
Dr. Sajtos Sándor: ennek a költsége 200 E Ft.  
 
Nagyházu Miklós: Sportcsarnokban tábla figyelmezteti az iskolásokat, hogy a 
cipőjüket a bejáratnál levetve juthatnak fel az öltözőbe. A szülők nevében követeli, 
hogy a táblát szedjék be.  
 
Dr. Sajtos Sándor: már intézkedett.  
 
Nagyházu Miklós: mivel a tanterv része az úszásoktatás is, és Leányfalun 
véleménye szerint nem megfelelőek a körülmények, javasolja vizsgálják meg a 
Dunabogdányi uszoda lehetséges használatát. A Tahi településközpont előtti járda 
felújítása kapcsán most lenne időszerű a parkolást gátló berendezések elhelyezése. 
 
Dr. Sajtos Sándor: engedélyt kell kérni a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól.  
 
Gaál Sándorné: a vagyonnyilatkozatokat mindenki leadta, amiket a törvénynek 
megfelelő előírás szerint páncélszekrényben őriznek.  
A Magyar Postától érkezett válasz a postafiókok üzemeltetésével kapcsolatban? 
 
Dr. Sajtos Sándor: nem.  
 
Schottner Jánosné: javasolja, hogy az újságban a jegyzőkönyv alapján történjen a 
tájékoztatás.  
 
Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatja a javaslatról az újságszerkesztő bizottságot.  
Ezt követően megköszönte a Képviselő-testület munkáját, és az ülést 2105 órakor 
bezárta.  
 

K.m.f. 
 
 
 

Dr. Sajtos Sándor Tóth János 
polgármester jegyző 

 


