Tahitótfalu Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: 13/2011.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 5-én
(kedd) 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), és javaslatot tesz a napirendre.
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 elfogadta.

NAPIREND:
1./ „Csapadékvíz elvezetés” beruházás kivitelezéséről döntés (közbeszerzés)
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Dr. Pálvölgyi Tamás Közbeszerzési Bizottság elnöke
Dr. Őszy Tamás közbeszerzési referens
2./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Tóth János jegyző
3./ Bizottságok munkájáról beszámoló
Előadó: Bizottsági elnökök
4./ Tulajdoni ügyek
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
5./ Általános Iskola 2011/12 pedagógiai évvel kapcsolatos
(Költségvetési rendelet – létszám, tankönyvtámogatás)
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Kisné Balázs Enikő iskolaigazgató
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döntések

6./ Helyi rendeletek módosítása (H.É.SZ. módosítás – hibajavítás, helyszíni
bírság)
Előadó: Tóth János jegyző
7./ Egyebek
1./ „Csapadékvíz
(közbeszerzés)

elvezetés”

beruházás

kivitelezéséről

döntés

Dr. Pálvölgyi Tamás: ismerteti a beérkezett ajánlatokat:
 FER3331 Kft: I. ütem 21.338.955 Ft; II. ütem 39.918.464 Ft, a hiánypótlást
teljesítette, de a pályázó által benyújtott indokolást a Bizottság nem tartotta
elfogadhatónak, ezért az ajánlatot érvénytelennek nyilvánította.
 SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft: I. ütem 32.098.134 Ft, II. ütem
68.564.664 Ft. Ez a vállalási ár magasabb a támogatási szerződésben
foglaltaknál, ezért a Bizottság nem javasolja elfogadásra.
 Terra-Közmű Kft: I. ütem 27.813.990 Ft, II. ütem 58.225.450 Ft, szintén
magasabb árat tartalmaz az elfogadhatónál, ezért a Bizottság nem javasolja
elfogadásra.
 ÁR-LA Magyarország Kft: I. ütem 22.373.618, II. ütem 43.976.103 Ft, a
hiánypótlást teljesítette, a benyújtott indokolásokat a Bizottság elfogadta.
Ezt követően ismerteti a Közbeszerzési Bizottság határozatát, mely szerint a
közbeszerzési eljárás kifogástalanul zajlott le, eredményes volt, és nyertesnek az
ÁR-LA Magyarország Kft-t javasolják kihirdetni.
Dr. Sajtos Sándor: megköszöni a tájékoztatást. Amennyiben nincs kérdés,
hozzászólás, kéri aki támogatja a bizottság javaslatát 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 a meghozta döntését.
125/2011. (07.05.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhely:
2021 Tahitótfalu, Kossuth u. 4.), mint ajánlatkérő a „Tahitótfalu
belterületi csapadékvíz elvezetés és gyűjtés fejlesztése” (KMOP
3.3.1/B-10-2010-0018)
elnevezésű
egyszerű
közbeszerzési
eljárásban felállított Bíráló Bizottsága, és a Képviselő-testület
Közbeszerzési Bizottsága javaslata alapján, az eljárást mind a kettő
rész tekintetében érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, és az
eljárás nyertesének mind a kettő rész tekintetében az ÁR-LA
Magyarország Kft-t hirdeti ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
kiadására és a szerződés megkötésére a kivitelezésére.
Határidő:
Felelős:

2011. 07.18.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Dr. Őszy Tamás: ismerteti az eljárás főbb időpontjait, melyek a Képviselő-testületi
ülés elhalasztása miatt, csúszni fognak.
Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatja a megjelenteket, hogy a beruházással kapcsolatban
lakossági fórum lebonyolítására kerül sor, 2011. július 7-én 18 órai kezdettel.
2./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Tóth János: a lejárt határidejű
előterjesztésére írásban került sor.

határozatokkal

kapcsolatos

beszámoló

Dr. Sajtos Sándor: beszámol a két ülés között történt fontosabb eseményekről:
 Tahi óvoda évzáró ünnepsége, iskolai ballagás, nevelési értekezlet, évzáró,
 tűzoltóőrsre vonatkozó társulási megállapodás előkészítése,
 kistérségi ülés,
 csónakkikötő létesítése ügyében megbeszélés a Mahart PassNave Kft.
képviselőjével,
 mikrotérségi ülés,
 kátyúzás megkezdése,
 Dr. Simon Tamás rendőr dandártábornok, a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság főkapitányának meghívása,
 Csobánka és Pomáz elektromos közigazgatási rendszerének korlátozása
tagdíj hátraléka miatt,
 megbeszélés az Észak-Dél Duna Hajózási Projekt megvalósításával
kapcsolatban,
 konzultáció a Pataksori pincebeomlásra vonatkozóan,
 Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. prezentációja (zöldhulladék gyűjtése)
 Pomázi Vízgazdálkodási Társulat ülése,
 Szénási László református lelkész nyugdíjazása,
 Gátpályázat II. fordulójának előkészítésére vonatkozó megbeszélés,
 Iskola átadás – átvétel
 Jobbik Magyarországért Mozgalom közterület-foglalási engedély kérelme.
Ezt követően ismerteti Dunabogdány település Képviselő-testületének a tűzoltóőrs
társulási megállapodására vonatkozó döntését (támogatják a megállapodás
aláírását, az általuk javasolt módosítások elvégzése után).
3./ Bizottságok munkájáról beszámoló
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Nagyházu Miklós: beszámol a Bizottság javaslatáról az intézmények nyári
felújítására vonatkozóan:
 Községháza udvarán tároló megépítése (3.000.000 Ft),
 iskola főbejáratának felújítása a megmaradt térburkoló kővel, azt kiegészítve
(kb. 500.000 Ft anyagköltséggel együtt),
 óvodai játékok szabványosítása, szakember bevonásával (350.000 Ft),
 Posta-gyógyszertár épületének külső festése,
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Sportcsarnok árkádjának lezárása,
padok kihelyezése Tótfalu településrészre is,
Duna-parti utak rendbetétele,
Sportház öltöző külső vizesedésének javítása,
védőnői udvar burkolása.

Az energetikai felmérés eredménye a következő ülésen kerül napirendre. Ezt
követően beszámol a Pomázi Vízgazdálkodási Társulás üléséről (az idei évtől a
kötelező társulási tagdíj megszűnt).
Dr. Sajtos Sándor: Községháza udvarán építendő szín és raktárépület
kivitelezésére kért ajánlatok beérkeztek a Polgármesteri Hivatalba. Javasolja a
tervezett épület megépítéséről döntsenek először és az engedélyezést követően a
kivitelezőről is.
Dr. Pálvölgyi Tamás: ismerteti a beérkezett ajánlatok tartalmát (TETŐ-TÁR
Kft.(2.891.300 Ft), Karera-Fa Kft. 2.367.000 Ft, deszkaborítással, OSB lap borítással
2.286.000 Ft).
Nagyházu Miklós: a Karera-Fa Kft ajánlatában nincs csatorna.
Gaál Sándorné: amennyiben a deszkaborításra esik a választás, a vízelvezetéssel
együtt számolva, 2.569.830 Ft.
Dr. Sajtos Sándor: javasolja a kedvezőbb ajánlat támogatását.
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 meghozta döntését.
126/2011. (07. 05.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete korábbi
elhatározása és az Építési Bizottság előterjesztése alapján a
Községháza udvarán (2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., 1739 hrsz-ú
ingatlan) géptároló (szín és raktár) megépítésével egyetért.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az engedélyezési eljárás
kezdeményezésére és lebonyolítására, valamint a kivitelezés
előkészítésére, továbbá felkéri a jegyzőt más eljáró hatóság
kijelölésének megkérésére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Tóth János jegyző

Dr. Sajtos Sándor: a Polgármesteri Hivatal árajánlatot kért be az iskola
nyílászáróinak (ajtótokok) cseréjére vonatkozóan.
Dr. Pálvölgyi Tamás: ismerteti az ajtótokok cseréjére vonatkozó ajánlatok tartalmát:
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 POFA Bt. 970.000 Ft+Áfa
 STE-Fa 2001. Bt. 1.285.870 Ft+Áfa
 Vitálos Tamás egyéni vállalkozó 1.208.000 Ft+Áfa
Dr. Sajtos Sándor: javasolja a legkedvezőbb ajánlat (POFA Bt. 970.000 Ft)
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 a meghozta döntését.
127/2011. (07.05.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az iskolai
tantermek ajtóinak felújításával (tok+kőműves munkák) a POFA Bt-t
(2017 Pócsmegyer, Petőfi S. u. 14.) bízza meg, mint a legkedvezőbb
ajánlattevőt (970.000 Ft+Áfa).
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés
megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2011. 07.31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: Az óvodai játékok szabványosításával kapcsolatban már történt
előrelépés.
Schottner Jánosné: d’Ouvenou Lórándné kérelmét ismerteti (pad kihelyezése, az
Erdész utca, Bartók Béla utca kereszteződésében).
Dr. Sajtos Sándor: aki az óvodai játékok szabványosítását, illetve a 9 db utcai pad,
és 4 db szemetesláda megrendelését 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 a meghozta döntését.
128/2011. (07.05.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodai
(Tahi) játékok szabványosítását (350.000 Ft), jóváhagyja, továbbá 9
db utcai pad, és 4 db szemetesláda megrendelését.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megrendelésre,
és a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2011. 07.31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Kulturális Bizottság
Kubanek István: úgy értesült, hogy a Kistérség a könyvtár részére 250.000 Ft
támogatást utalt át, amit a Kulturális Bizottság javaslata alapján a könyvtárra kell
fordítani (pl. padlófelújítás).
Gaál Sándorné: Gazdasági Bizottság is javasolta, hogy ennek a kistérségi normatíva
keretnek, kisebb része a könyvtár könyveinek bővítésére, nagyobb része a könyvtár
korszerűsítésére, fejlesztésére legyen fordítva. Ezt az összeget 600.000 Ft-ra
javasolja kiegészíteni.
Tóth János: elő kell készíteni a beruházást, és az épület tulajdonosának is kell a
beleegyezése.
Kubanek István: beszámol az elmúlt időszak főbb kulturális eseményeiről (Trianoni
megemlékezés, testvértelepülési látogatás – Tótfalu -, Tűzzománc biennále).
Tóth János: beszámol az Eperfesztivál lebonyolításáról.
Szociális Bizottság
Schottner Jánosné: a Bizottság döntött a beérkezett segély kérelmekről. A nyári
gyermekétkeztetés a rászoruló 30 fő részére megkezdődött.
Nagyházu Miklós: a földtulajdonosok figyelmét fel kell hívni, a parlagfű mentesítés
megkezdésére.
Kubanek István: az újonnan épült utak, árkok mentén is nő a parlagfű.
Ezt követően a Képviselő-testület 19,30-19,50 óráig szünetet tartott.
4./ Tulajdoni ügyek
Percze István kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket, és az új kérelem tartalmát (minden
hónapban, kéthavi bérleti díj megfizetése).
Állásfoglalás: a Képviselő-testület Percze István hozzászólását engedélyezi.
Percze István: amennyiben a büfé bezárásra kerül, nem fogja tudni kifizetni a
tartozást. Kéri támogassák a kérelmét.
Csörgő Mihály: számszerűsíteni kellene az adósság mértékét.
Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, a tartozás nagyságáról.
Dr. Pálvölgyi Tamás: biztosítékot tud adni?
Percze István: nem.
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Szabó Judit: télen is fizetni tudja majd a törlesztést?
Percze István: reménykedik benne.
Dr. Pálvölgyi Tamás: a közműórák az Önkormányzat nevén vannak?
Tóth János: igen.
Dr. Pálvölgyi Tamás: javasolja, hogy adják meg a lehetőséget azzal a feltétellel,
amennyiben egy hónap kimarad, megszűnik a bérlet. Decemberben tárgyalják újra a
beadványt.
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az elhangzott javaslatokat.
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 meghozta döntését.
129/2011. (07.05.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Percze István
(Tahitótfalu, Szabadság út 12.) bérleti díj hátralékának megfizetésére
haladékot ad. Bérlő 2011. december 15-ig köteles havonta a bérleti
díj és a rezsi mellett további 1 havi bérleti díjat megfizetni (1 részlet a
hónap 15-ig, 2 részlet a hónap 30-ig). Amennyiben bérlőnek bérleti
díj elmaradása keletkezik, úgy a bérleti szerződés azonnali hatállyal
felmondásra kerül. Folyamatos fizetés esetén a Képviselő-testület a
bérlet kérdését 2011. decemberben újra tárgyalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2011. 07.11.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Kompok, révek fenntartási, felújítási pályázata

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (pályázat támogatása – 31/2011.
(VI.30.) NFM rendelet).
Tóth János: támogatni javasolja a kérelmet, de indítványozza, hogy a cég helyi
adófizetési kötelezettségének teljesítését is vizsgálják meg.
Szabó Judit: a beadott pályázatot, és elszámolást is szeretné látni.
Dr. Sajtos Sándor: aki támogatja a pályázat beadását, 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 a meghozta döntését.
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130/2011. (07.05.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 31/2011
(VI. 30.) NFM rendelet által meghirdetett „A közforgalmú, közútpótló
folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények,
kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési
támogatása igénybevételének részletes szabályairól” pályázatban
részt vesz.
A pályázatban szereplő beruházás teljes összege 32.050.000 Ft,
amelynek 30%-át (saját forrás) azaz 7.692.000 Ft–ot (Áfa nélkül)
ténylegesen a komp üzemeltetője a Bodor és fiai 2003 Kft biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat
beadására.
Határidő:
Felelős:

2011. 07.08.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: aki egyetért azzal, hogy a támogatási szerződés aláírásának
feltétele, kérelmező helyi adóra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítése,
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 a meghozta döntését.
131/2011. (07.05.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete közútpótló
folyami, révek kompok pályázat keretében támogatja a Bodor és Fiai
2003 Kft terveit. Az Önkormányzat azonban, mint tényleges pályázó
abban az esetben köt nyertes pályázat esetén szerződést a kiíróval,
ha a Bodor és Fiai 2003 Kft illetve a Kft tulajdonosi köre az
Önkormányzattal szemben fennálló pénzügyi kötelezettségei
(adóbevallás, befizetés, bérleti díjrendezés) maradéktalanul
teljesülnek a szerződés aláírásáig.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2011. 08.31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Csóri Zoltán beadványa
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (818/5 hrsz-ú közút felújítása saját
költségen).
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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 meghozta döntését.
132/2011. (07.05.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Csóri Zoltán
(2021 Tahitótfalu, Villasor 13.) kérelmére engedélyezi a 818/5 hrsz-ú
közút felújítását (kőágy+viacolor), saját költségére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
kiadására, és a végrehajtás ellenőrzésére.
Határidő:
Felelős:

2011. 09.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Magyar Közút Zrt. ajánlata
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az ajánlat tartalmát (árajánlat mart aszfalt vásárlására –
150.000 Ft+Áfa), és javasolja új ajánlat bekérését.
Szedlacsek Imre kérelme
Tóth János: ismereti a kérelem tartalmát (3953 hrsz-ú önkormányzati út
megvásárlása). Az érintett ingatlanok, mind kérelmező családjának birtokában
vannak, ezért az értékesítést elfogadhatónak tartja, azzal a kitétellel, hogy az út az
érintett ingatlantulajdonosok közös tulajdonába kerüljön (3.000 Ft/négyszögöl).
Dr. Sajtos Sándor: aki támogatja a kérelmet, kézfeltartással jelezze (3.000
Ft/négyszögöl)
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 meghozta döntését.
133/2011. (07.05.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az
Önkormányzat tulajdonát képező 3953 hrsz-ú ingatlant Szedlacsek
Imre és társai részére értékesíti 3000 Ft/négyszögöl áron.
Az ingatlan adásvételével kapcsolatos költségek vevőket terhelik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2011. 08.31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Béke út 70. szám alatti ingatlan vízellátása
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket (volt önkormányzati 8 lakás, 1 vízóra
helyett, párhuzamos, 8 főmérővel történő vízellátása, mivel a társasház több lakója
tetemes hátralékot halmozott fel – mintegy 1.800.000 Ft). Ismerteti a beérkezett
ajánlat tartalmát (Pávai István egyéni vállalkozó: 792.800 Ft). Javasolja, hogy ezzel a
leegyszerűsített technológiával kerüljön sor a kivitelezésre.
Dr. Pálvölgyi Tamás: szolgáltató fenntartja követelését az Önkormányzat felé?
Dr. Sajtos Sándor: igen, de amennyiben a beruházás megvalósul, a tárgyalások újra
kezdődhetnek egy esetleges közös tehervállalásról.
Csörgő Mihály: nincs jó megoldás, csak a vétlen lakók miatt támogatja az ajánlat
elfogadását.
Dr. Sajtos Sándor: aki támogatja az ajánlat elfogadását, 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 a meghozta döntését.
134/2011. (07.05.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Béke út 70.
vízellátásának (8 lakásos szétválasztás) kivitelezését a beérkezett
ajánlat alapján –bruttó 792.800 Ft- megrendeli Pávai István (2016
Leányfalu, Jázmin u. 16.) vállalkozótól.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Havancsák Károly beadványa
Dr. Sajtos Sándor: kéri a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot
vizsgálja meg a javaslatokat, ezt követően terjessze a Képviselő-testület elé.
Bándi János és Bándiné Barlay Ágnes kérelme
Tóth János: ismerteti a kérelem tartalmát (2022 Tahitótfalu, Szabadság téren lévő
üzletház parkolásával kapcsolatban a bérleti szerződés módosítása oly módon, hogy
a gépjárművek parkolására igénybe vett közterület-használati díjat csak az
üzletenkénti tényleges üzemelés, működés időszakára kelljen fizetni).
Csörgő Mihály: ellenőrizhető a működés?
Tóth János: az üzletek működési engedélyét a Polgármesteri Hivatal adja ki.
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Dr. Sajtos Sándor: aki a kérelemnek megfelelően támogatja a bérleti szerződés
módosítását, 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 a meghozta döntését.
135/2011. (07.05.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
kereskedelmi egységek működéséhez biztosított közterületi parkoló
bérleti díját a tényleges működés idejére állapítja meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2011.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Keller Anikó, Szege György kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (515 hrsz-ú ingatlan előtti közterület
térkővel történő burkolása), és javasolja, hogy a vízelvezetés vizsgálatát követően
tárgyalják újra a kérelmet.
Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú Egyesület kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (Az Egyesület által szervezett
Sziget Hangja Ökumenikus Művészeti Hét, és Esti Zenés Áhítat július havi táborának
lebonyolításához, a Népház, illetve a Sportcsarnok ingyenes használata).
Gaál Sándorné: ez naponta hány óra ott tartózkodást jelent?
Szabó Judit: naponta 9-13 óráig, illetve hétfő este táncház programot szerveztek a
Népházba.
Schottner Jánosné: pontosítani kellene a kérelmet.
Szabó Judit: ismerteti a tábor programjait.
Gaál Sándorné: akik a táborban részt vesznek, fizetnek részvételi díjat?
Szabó Judit: igen 4.000 Ft-ot (karnagyok, kottasokszorosítás, illetve kézműves
foglalkozások anyagának díja).
Schottner Jánosné: a Faluház bérleti díja 1.800 Ft/óra, a Népházé pedig 3.000
Ft/óra.
Gaál Sándorné: valóban sok kérdés marad megválaszolatlanul.
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Tóth János: mivel a tavalyi évben kérdések merültek fel a tábor után a Faluház
épületével kapcsolatban, ezért javasolja, átadás-átvétel lebonyolítását.
Szabó Judit: Ő, mint az Egyesület vezetője erre vonatkozóan nem kapott értesítést.
Schottner Jánosné: úgy gondolja, ki kellene számolni a pontos költségeket, és azt
követően dönteni a kérdésben.
Gaál Sándorné: forintosítva kellene a Képviselő-testületnek ismernie a költségeket,
hogy tudja mekkora támogatásról dönt. Nem tisztázottak a kérések.
Dr. Sajtos Sándor: tekintettel a tábor időpontjára (július 11-17.), most kellene
dönteni.
Schottner Jánosné: akkor is számszerűsíteni kell, és azt követően 50% támogatást
javasol.
Tóth János: kb. 20.600 Ft.
Szabó Judit: amikor a civil szervezetek számára kiírt pályázatot az Egyesület
beadta, nem szerepeltetett költséget a bérleti díjra, de kérték a helyszín biztosítását a
Képviselő-testülettől erre a rendezvényre. Szeretné, ha három határozat születne a
kérdésben (Faluház bérlete, Népház bérlete, táncház).
Dr. Sajtos Sándor: egy kérelem lett beadva, ezért egy határozatban szeretne
dönteni.
Csörgő Mihály: időben kellene elkezdeni az előkészületeket, és pontos kérelmet
beadni. 20.000 Ft nem egy olyan nagy összeg, és támogatni szokott általában
minden kulturális eseményt, de legközelebb nem fog megszavazni egy ilyen sok
kérdést felvető, kérelmet.
Dr. Sajtos Sándor: egyetért Csörgő Mihály alpolgármesterrel, és kiegészíti azzal,
hogy jövőre a civil szervezetek számára kiírt pályázat elbírálásánál –mivel ez minden
évben tervezett egyesületi program-, ennek figyelembevételével döntsenek a
támogatás összegéről.
Gaál Sándorné: szintén 50 % támogatást javasol.
Nagyházu Miklós: az Egyesület a település minden rendezvényén fellép, döntsön a
Képviselő-testület, és lépjen tovább.
Dr. Sajtos Sándor: aki a kérelemben foglaltakat támogatni tudja, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid) szavazattal 2 tartózkodás (Gaál
Sándorné, Schottner Jánosné) mellett, meghozta döntését. (Szabó Judit nem
szavazott)
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136/2011. (07.05.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VOX
INSULAE Sziget Hangja Közhasznú Egyesület részére a Faluházat
(5 napra), és a Népházat (1 alkalomra) ingyenesen biztosítja a kórus
nyári táborához (július 11-16.).
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2011. 07.11.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Tóth János: a kérelmeket alá kell írni! Az elektronikus levélben elküldött anyag nem
minősül hatósági eljárásra alkalmas iratnak.
Iskolabusz járat
Dr. Sajtos Sándor: a felmérés szerint olyan sokan vennék igénybe az iskolabuszt,
hogy nagyobb jármű szállítaná a gyerekeket, ezért az ajánlat pontosítására lesz
szükség. Ismerteti a tervezett útvonalakat, illetve tájékoztatja a képviselőket, hogy
amennyiben a hátsó szélvédő reklámfelületét sikerül értékesíteni, az a költségek
csökkentését eredményezné az Önkormányzat részére.
Csörgő István kérelme
Tóth János: ismerteti az előzményeket, és a kérelem tartalmát (szerződés
módosítása névváltozás miatt. Pilis Pisztráng Kft helyett Duna Pisztráng Kft). A
bérleti szerződés nem módosulna a vállalkozás nevét kivéve.
Dr. Pálvölgyi Tamás: a kérelem alapján nem módosítani, hanem felbontani kell a
szerződést és újat kötni, mert nem jogutódja az egyik vállalkozás a másiknak.
Dr. Sajtos Sándor: aki támogatja a bérleti szerződés felbontását, 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 a meghozta döntését.
137/2011. (07.05.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pilis
Pisztráng Kft-vel kötött bérleti szerződést (volt szennyvíztelep) a
bérlő kérelmére megszünteti 2011. 02.01. hatállyal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2011. 07.31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Dr. Sajtos Sándor: javasolja a Duna Pisztráng Kft-vel a bérleti szerződés
megkötését, a Pilis Pisztráng Kft-vel felbontott megállapodás feltételeivel
megegyezően.
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 meghozta döntését.
138/2011. (07.05.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Duna
Pisztráng Kft-vel (2021 Tahitótfalu, Petőfi S. u. 28.) a volt
szennyvíztelep (083/114 hrsz) egy részére bérleti szerződést köt,
melynek részleteit jóváhagyja (a Pilis Pisztráng Kft szerződéssel
egyezően).
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2011. 07.31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának levele
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a levél tartalmát (a dunai tömegközlekedés
fejlesztésére vonatkozó Észak-Dél Dunai Hajózási és Tömegközlekedési
Együttműködés projekthez történő csatlakozási lehetőség). Elvi támogatást javasol,
anyagi elkötelezettség nélkül.
Dr. Pálvölgyi Tamás: a részarányos költségek megtérítését nem javasolja, ameddig
nincs pontos információ.
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 meghozta döntését.
139/2011. (07.05.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉszakDél Duna Hajózási kezdeményezést elvben támogatja, melynek
további
kidolgozottsága
esetén
a
lehetséges
pénzügyi
kötelezettségről a későbbiek során dönt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2011. 07.29.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Rendőrőrs épületének felújítása
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a jelen állapotot. Amennyiben igényt tart a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság arra - képviselői javaslatra-, hogy
készüljön átalakítási rajz, a következő ülésre elő kell készíteni.
Csörgő Mihály: a bizottsági ülésen felmerült kérdések időközben tisztázódtak.
Amennyiben a Rendőrség a felújítás költségeihez 50%-ban hozzá tud járulni, akkor
megfontolandónak tartja a beruházást.
Szabó Judit: az 50%-os hozzájárulás a bérleti díjból kerülne levonásra, mennyi a
bérleti díj?
Dr. Sajtos Sándor: a régi épületre nincs bérleti díj. A felújításra kerülő épületrész
kapcsán tervezett bérleti díjról 5 évre lemondana az Önkormányzat, ha a felújítás
költségeihez hozzájárulnak. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kéri aki az
elhangzottakat 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 a meghozta döntését.
140/2011. (07.05.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlegi
Rendőrőrs épülete melletti önkormányzati tulajdonú épületrész
(jelenleg raktár), felújításával egyetért, és a költségek 50%-os
vállalása mellett (50% költség a Rendőrségé) azt a Rendőrőrs
részére bérbe adja. A Rendőrség által vállalt költségek fejében a
felújított rész bérleti díját a Képviselő-testület 5 évre elengedi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2011. 07.28.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Csereklye István Mitchell levele
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a levél tartalmát (03/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó
résztulajdon elővásárlási jog gyakorlásáról való lemondás kérelme). Tekintettel arra,
hogy erdőrészről van szó, javasolja éljen az Önkormányzat elővásárlási jogával.
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 meghozta döntését.

- 15 -

141/2011. (07.05.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tahitótfalui
03/1 hrsz-ú ingatlan tekintetében - Csereklye István (1135 Budapest,
Reitter F. u. 13. II. 12.) tulajdonát képező rész- élni kíván elővételi
jogával, a Polgármester korábbi nyilatkozatával egyezően. Vételár
360.000 Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés
megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2011. 07.31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Fehér Zoltán levele
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a levél tartalmát (megrendelésre elkészült munka
kiszámlázása).
Tóth János: ismerteti az ajánlat tartalmát (folyamatos karbantartás felajánlása).
Dr. Sajtos Sándor: javasolja, hogy továbbra is az Önkormányzat megrendelései
alapján végezze a karbantartást.
Csősz utca területrendezése
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket (jogi illetve terepi állapot eltérése), és
javaslatokat vár a kérdés megoldására.
Tóth János: tájékoztatni kell a lakókat a helyzetről. A 2680, 2681, 2682 hrsz-ú
ingatlanok helyreállítását, részben a terepi állapotnak megfelelően kell megpróbálni.
Nem tudja az Önkormányzat arra bíztatni a tulajdonosokat, hogy a kiépített
kerítéseket helyezzék át, a jogi határra, hiszen az nagy költséget róna az érintettekre.
Csörgő Mihály: azok az ingatlantulajdonosok, akik rákerítettek az utcára helyezzék
vissza a kerítést, hogy a vízelvezetést meg lehessen oldani.
Nagyházu Miklós: helyszíni bejárást javasol a főépítész bevonásával.
Dr. Sajtos Sándor: javasolja, hogy a főépítész tegyen konkrét javaslatot, és a
következő ülésen döntsenek a kérdésben.
Guti Zoltán kérelme
Tóth János: ismerteti a kérelem tartalmát (3195 hrsz-ú önkormányzati ingatlan
megvásárlása). A döntést megelőzően helyszíni szemle lefolytatását javasolja.
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Párkánszky Árpád levele
Tóth János: a mai napon lefolytatott helyszíni szemle eredményét (kérelmező a
patakmeder helyreállítására kér be ajánlatot).
5./ Általános Iskola 2011/12 pedagógiai évvel kapcsolatos döntések
(Költségvetési rendelet – létszám, tankönyvtámogatás)
Dr. Sajtos Sándor az iskolaigazgató július 1-én vette át hivatalosan az iskola
vezetését. Az új jogszabályoknak megfelelően kell előkészíteni a következő tanévet,
ami időt igényel, így erről a következő ülésen születhet döntés. Ezt követően
ismerteti a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat levelét a 16. életévüket betöltött
tanköteles tanulókra vonatkozóan (3 fő).
Tóth János: tankönyvtámogatásra vonatkozó határozati javaslatot ismerteti (helyi
tanulók részére az 1. évfolyam 100 %, 2-8. évfolyam szociális alapon 25%
támogatásban részesüljön).
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 a meghozta döntését.
142/2011. (07.05.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
tankönyvtámogatást biztosít a helyben általános iskolába járó helyi
tanulóknak: az 1 évfolyam részére 100%-ot, a 2-8 évfolyam részére
25 %-ot szociális alapon.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
kiadására, az Iskolaigazgatót a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2011.08.31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Tóth János: iskolaigazgató vezetői pótlékának megállapítását javasolja, az 1992.
évi, a köztisztviselők jogállásáról szóló XXXIII. törvény 70 § (2) bekezdésének a)
pontja szerint (a pótlék mértéke magasabb vezető megbízással rendelkező
közalkalmazott esetén a pótlékalap száz-ötszáz százaléka).
Dr. Sajtos Sándor: 300% vezetői pótlék megállapítását javasolja.
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 meghozta döntését.
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143/2011. (07.05.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kisné Balázs
Enikő iskolaigazgató vezetői pótlékát az 1992. évi XXXIII. tv. 70.§ (2)
a./ pontja alapján a pótlékalap (jelenleg 20.000 Ft) 300%-ban állapítja
meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kinevezési
okirat elkészítésére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Óvodai csoportlétszám engedélyezése
Tóth János: ismerteti az óvodavezető tájékoztatását a 2011/2012 év óvodai
létszámának alakulásáról, és kéri annak engedélyezését
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslattal 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 a meghozta döntését.
144/2011. (07.05.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodai
csoport létszámokat, illetve a maximális csoportlétszám túllépést az
alábbi indokok alapján engedélyezi, az intézményvezető kérelme és
a Szülői Munkaközösség egyetértésével a 2011/2012 tanévre.
1. sz. óvoda (Tótfalu) Nagy-középsőcsoport 30 fő
2. sz. óvoda (Tahi)
Kiscsoport 30 fő,
Nagycsoport 30 fő
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2011. 07.28.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Tóth János: tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy kétszeri fellebbezés után,
a Magyar Államkincstár jóváhagyta a korábban leadott, és az iskolával összefüggő
létszám elszámolást.
6./ Helyi rendeletek módosítása (H.É.SZ. módosítás – hibajavítás, helyszíni
bírság)
Tóth János: ismerteti az írásban előterjesztett tervezett módosításokat (Helyi Építési
Szabályzat, helyi rendeletekben szabályozott pénzbírság, illetve helyszíni bírság
összege a közterület használatról, zaj elleni védelem helyi szabályozásáról,
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köztisztaság fenntartásáról, valamint a települési szilárd hulladék gyűjtésére és
elszállítására vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályozásáról).
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 megalkotta rendeletét.
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2011. (VII. 11.) RENDELETE
HELYI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
7./ Egyebek
Tóth János: ismerteti a részmódosításokat, a Helyi Építési Szabályzattal
kapcsolatban (Ereszvények, és a 0103/18 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolása), és
javasolja, a 3953 hrsz-ú önkormányzati út törlését a forgalomképtelen vagyontárgyak
köréből (Szedlacsek Imre kérelme).
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.
145/2011. (07.05.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 3953 hrsz-ú
területet törli a forgalomképtelen vagyontárgyak köréből és
minősítését beépítetlen területté változtatja.
A Képviselő-testület a rendezési tervben erdő megjelölésű
Eresztvények (belterület) övezeti besorolását, kertvárosi lakóövezetté
illetve a 0103/18 (külterület) övezeti besorolását (MÁ-GYV) védett
gyep övezetté elfogadja és felkéri a tervezőirodát ezen változások
térképi átvezetésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2011. 07.28.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Tildy Alapítvány levele
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a levél tartalmát (Tildy Zoltán halálának évfordulójára
az Alapítvány finanszírozásában emléktábla elhelyezése a Református Gyülekezet
hittantermének bejáratánál, illetve az Önkormányzat költségére zászlórúd
kihelyezése az emlékműnél –a zászló szintén az Alapítványt terhelné). Ez kb. 60.000
Ft kiadást jelentene a településnek. A Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság támogatja a kérelmet. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kéri, aki a
egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.
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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.
146/2011. (07.05.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tildy
Emlékműnél (Tahi – Hídfő- Parkoló) 1 db zászlórúd elhelyezésével
egyetért és annak költségeit (maximum 60.000 Ft) vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2011. 08.31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: az árvízvédelmi töltésen, a derékig érő füvet a közmunkások
vágták le (Hídtól a Kossuth Lajos utcáig), amiről tájékoztatta a Közép-Duna Völgyi
Vízügyi Igazgatóság szakaszmérnökségét. Pénz hiányában nem történt fűnyírás a
gáton, de ígéretet kapott arra, hogy legalább belterületen elvégzik ezt a munkát. Meg
kellene fontolni, hogy ezzel kapcsolatban értesítsék a Minisztériumot, hiszen nem
tesz jót a töltés állagának sem ez az állapot.
Július 8-án lesz az újonnan épült nemzetközi hajóállomás átadása (Pokol csárdánál).
Beszámol a gátpályázat előkészítésével kapcsolatban felmerült problémákról. A
terveket, ennek megfelelőn a köztes Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt
módosítani kell és újra be kell nyújtani minőségbiztosításra a Energiaközpont
Nonprofit Kft-nek.
Ismerteti az Ópusztaszeren megrendezésre kerülő „A találkozás” című
hagyományteremtő lovas találkozóra készülő helyi lovasok levelét (200.000 Ft
támogatás). Mivel érdekelt a kérelem elbírálásában bejelenti elfogultságát.
A Képviselő-testület 8 igen (Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner Jánosné, Szabó
Judit) szavazattal meghozta döntését. (Dr. Sajtos Sándor nem szavazott)
147/2011. (07.05.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az
Ópusztaszeren megrendezésre kerülő hagyományőrző lovas
találkozón (Nyeregszemle) a helyi lovasainak (Tahitótfalu Zablakert)
részvételéhez 200.000 Ft támogatást biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti Kolek Zsolt közterület-felügyelő beszámolóját.
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Tóth János: kéri, hogy amennyiben bárki a közterülettel kapcsolatban bejelentést
kap, akkor arról értesítse a Polgármestert, és a Jegyzőt is.
Szabó Judit: Tahi óvodánál fekvőrendőr kiépítését javasolja.
Dr. Sajtos Sándor: javasolja, hogy nyissák meg az intézmény mellett lévő
önkormányzati ingatlant az óvodai dolgozók parkolásának biztosítására, és a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság kérjen ajánlatot fekvőrendőr
kiépítésére.
Nagyházu Miklós: a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázatra öt ingatlan tulajdonosa
jelentkezett, a virágpalánták kiszállítása megtörtént.
Dr. Sajtos Sándor: a Jobbik Magyarországért Mozgalom kérelmet nyújtott be, hogy
a megfelelő engedélyek birtokában, rovásírásos Tahitótfalu táblát állíthasson a
település bejáratánál.
Kubanek István: jobban örült volna, ha egyeztet a szervezet a tábla állítása előtt,
mert már ők is dolgoztak ennek lehetőségén (fa táblát szerettek volna állítani
Gubacsi József segítségével).
Dr. Sajtos Sándor: megköszönte a Képviselő-testület munkáját és 22,25 órakor az
ülést bezárta.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Tóth János
jegyző
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