
Tahitótfalu Községi Önkormányzat 
 Képviselő-testülete 
 
Szám: 2/2011.  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 24-
én (hétfő) 1800 órakor tartott rendkívüli 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. 
 
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./ Kistérségi csatornapályázatról döntés 
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

2./ M0-ás Megyeri hídhoz kapcsolódó kisköltségű forgalomtechnikai 
beavatkozások ajánlatairól döntés 
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

3./ Tulajdoni ügyek (Gátpályázat, Mátyás király u. 88, Pataksor) 
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

4./ Egyebek 
 

 

1./ Kistérségi csatornapályázatról döntés 
 

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az írásban előterjesztett határozati javaslat tartalmát, és 
elfogadásra 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 meghozta döntését. 
 
 
 
 
 



11/2011. (01.24.)Képviselő-testületi határozat 
 

Szentendre Város Önkormányzata, Leányfalu Nagyközség 
Önkormányzata, Pócsmegyer Község Önkormányzata, 
Szigetmonostor Község Önkormányzata és Tahitótfalu Község 
Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv, Környezet és Energia Operatív Program (KEOP-
1.2.0/B), Egészséges, tiszta települések prioritási tengely, szennyvíz-
elvezetés és tisztítás pályázati konstrukciójára.  
A pályázat keretében a „Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz 
tartozó települések csatornahálózatának bővítése” tárgyú projekt 
megvalósítására kívánnak támogatást igényelni az önkormányzatok.  
 
A pályázat benyújtására és a projekt megvalósítására az érintett 
önkormányzatok Dunakanyari Csatornázási Társulás néven jogi 
személyiségű önkormányzati társulást alapítottak, mely Társulás a 
pályázat kedvezményezettje lesz.  
 
A pályázatban szereplő megvalósítási munkákhoz szükséges saját 
forrást Tahitótfalu Község Önkormányzata lakossági forrásból 
származó (240.000,-Ft/új rákötés) fejlesztési hozzájárulással kívánja 
finanszírozni. 
 
A projekt várható elszámolható költsége 75-85%-os finanszírozási 
hiány mellett nettó: 3 536 204 000,- Ft, melyhez a létrejövő Víziközmű 
Társulat finanszírozási hozzájárulása (saját forrás) a CBA alapján 
kerül meghatározásra. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a mindenkori polgármestert, hogy a 
Környezet és Energia Operatív Program egyfordulós konstrukciójához 
(KEOP-1.2.0/B) kapcsolódó pályázat benyújtásához és projekt 
megvalósításához létrehozott Dunakanyari Csatornázás Társulásban 
képviselje az önkormányzatot és a pályázat benyújtásához 
kapcsolódó nyilatkozatokat megtegye.  

 
Határidő:  2011.01.26. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
2./ M0-ás Megyeri hídhoz kapcsolódó kisköltségű forgalomtechnikai 

beavatkozások ajánlatairól döntés 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az írásban előterjesztett határozati javaslatot, továbbá a 
Közlekedésfejlesztési és Koordinációs Központ által megküldött közbeszerzési 
eljárás keretében beérkezett ajánlatok tartalmát. Mivel az ajánlatok nem érik el a 
becsült költségek értékét, javasolja a hiánypótlás utáni legkisebb összegű ajánlat 
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. 



12/2011.(01.24.). Kt határozat 
 
Tahitótfalu Község Képviselő-testülete a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
által lefolytatott közbeszerzési eljárás kapcsán - a Megyeri híd 
beruházáshoz kapcsolódó forgalombiztonsági beavatkozások - a 
beérkezett ajánlatok figyelembevételével az alábbi kivitelezők 
megbízásával ért egyet.  
 
Az érvényes ajánlatok az Önkormányzat számára valamennyi esetben 
elfogadható, hiszen az ajánlati árak nem haladják meg a becsült 
költségeket. A Képviselő-testület a beruházások megvalósítását 
(gyalogátkelőhely középszigettel, sárga villogóval, 2 db autóbuszöböl 
felújítása, közvilágítás 375 m + településkapu 31+ 689 km. sz.-ben) az 
előzőek ismeretében biztosítottnak látja. A Képviselő-testület 
elfogadásra az érvényes ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot 
támogatja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
megküldésére és annak végrehajtására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester  
 
 

Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatást ad a középsziget kialakítására (11. sz. főút 29+000 
km szelvény), valamint a 2 db sebességkijelző (30+700 és a 31+300 km szelvények) 
telepítésére vonatkozóan. A DMRV Zrt-vel folytatott tárgyalás eredményeképpen a 
területátadási kérdés rendeződni látszik, így nemsokára megkezdődhet ebben a 
tárgyban is a közbeszerzési eljárás.  
 

3./ Tulajdoni ügyek (Gátpályázat, Mátyás király u. 88, Pataksor) 
 

Gátpályázat 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket (gátpályázat kapcsán nyolc 
ingatlantulajdonossal nem sikerült megegyezni, ezért az Önkormányzat az 
előszerződéseket aláíró tulajdonosok által megvásárlásra felajánlott területek közül, 
csereingatlanokat kínálna fel a kisajátítás megkezdése előtt.). Újabb két tulajdonos 
ajánlotta fel ingatlanát megvételre, így lehetőség nyílik mindenki számára ugyanazon 
a területen, ugyanolyan értékben a csereingatlan felajánlása. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 



13/2011. (01.24.)Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gát 
beruházással érintett területen a tulajdonviszonyok rendezése 
érdekében előszerződést köt a 074/18 hrsz-ú (231.600 Ft) és a 074/16 
hrsz-ú (133.350 Ft) ingatlanokra a tulajdonosok felajánlása alapján, 
vétel jogcímen.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2011. 02.28. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Mátyás király utca 88.  
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket, valamint Dr. Molnár Bertalan 
közjegyző levelét, melyben felszólítja az Önkormányzatot a szakértői díj előlegének 
bizalmi őrzésbe helyezésére (850.000 Ft). 
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: sokallja a megállapított összeget. Jelzi, hogy szeretne részt 
venni a tulajdonosi egyeztető tárgyaláson.  
 
Dr. Sajtos Sándor: javasolja, hogy a következő ülésig gondolják át a kérdést.  
 
  Pataksor utcai pinceomlás  
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket Papp Ferenc Péter levelét (sokallja az 
5.000 Ft/négyszögöl árat is, valamint nem kívánja megvásárolni a beomlott ingatlant). 
Javasolja, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ismételt helyszíni 
szemlén vizsgálja meg a lehetőségeket, és döntsön a kérdésről.  
Ezt követően ismerteti a Közlekedési Felügyelőség levelét melyben helyszíni szemlét 
rendel el 2011. február 8-án 10 órára, a Tahitótfalu 11. sz. főút 30+441 km 
szelvényében balra kanyarodó sávos csomópont, gyalogos átkelőhelyek, 
parkolóhelyek és autóbusz öblök forgalomba helyezési engedélyezési eljárásával 
kapcsolatban (Schell beruházás).  
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy január 27-én 9 órára egyeztető 
tárgyalást terveznek a tűzoltóőrs megépítésére vonatkozóan, a környező települések 
polgármestereivel és jegyzőivel.  
 
Szabó Judit: a Képviselő-testület döntött a Sportcsarnok ingyenes bérbe adásáról az 
Ökumenikus Imahét záró rendezvényével kapcsolatban? 
 
Nagyházu Miklós: általánosságban döntött a Képviselő-testület.  
 
Dr. Sajtos Sándor: igen, a helyi díjak rendelet módosításában. A Sportcsarnok 
ingyenes használatára vonatkozóan érkezett egy másik igény is, a Puzder János 
emléktorna megrendezésére. 
 



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. 
 

14/2011. (01.24.)Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Ökumenikus imahét záró rendezvényéhez és a Puzder János 
emléktorna (teremfoci) megrendezéséhez a tornaterem használatát 
ingyenesen biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

 
Nagyházu Miklós: a Református Gyülekezet Presbitériuma nevében megköszöni a 
lehetőséget.  
 
Szabó Judit: Tahiban a Csereklye háznál konténerek állnak. 
 
Dr. Sajtos Sándor: igen, közterület-használati kérelmet adtak be, és ennek 
megfelelően közterület-használati díjat fizetnek.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: a Fővárosi Vízművekkel kötendő szerződéssel kapcsolatban 
történt előrelépés? 
 
Dr. Sajtos Sándor: a következő közgyűlés 28–án lesz, ezt követően kerül kiutalásra 
a 2010-re megállapított támogatás.  
 
Csörgő Mihály: a közterületek rendezéséhez, munkagépek (utánfutó, pótkocsi, 
ágzúzó, seprűgép) vásárlására ajánlatokat kért be, melyek elbírálására a következő 
ülésen kerül majd sor.  
 
Dr. Sajtos Sándor: megköszönte a Képviselő-testület munkáját, és az ülést 2210, 

órakor bezárta.  
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Sajtos Sándor Tóth János 
polgármester jegyző 

 
 


