
Tahitótfalu Községi Önkormányzat 
 Képviselő-testülete 
 
Szám: 14/2012.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 12-

én (csütörtök) 18,00 órakor tartott Képviselő-testület üléséről. 
 
Helye: Községháza, Kossuth utca 4. 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Hiányzók: Rédai Dávid  
 
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket, megállapítja a Képviselő-testület 
határozatképességét (9 főből 8 fő jelen), és javaslatot tesz a kiküldött meghívó 
szerinti napirend módosításra.   
 

A Képviselő-testület 8 igen  szavazattal  elfogadta. 
 
 
NAPIREND: 
 

1./  Az augusztus 20-ai ünnepség előkészítése, döntés a kitüntetésekről 
       Előadó:  Kubanek István Kulturális Bizottság elnöke 
            Béres Gabriella művelődésszervező 
2./ Tájékoztató a pályázatokról 

                 Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester  
 
3./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt 
      határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

4./ Bizottságok tájékoztatója 
Előadó: Bizottsági elnökök 
 

5./ Tulajdoni ügyek 
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
6./ Közbeszerzési terv módosítása 
     Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
  Dr. Pálvölgyi Tamás Közbeszerzési Bizottság elnöke 
 

 
7./ Egyebek 
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1./ Az augusztus 20-ai ünnepség előkészítése, döntés a kitüntetésekről 
 

Kubanek István:  Tájékoztatja a képviselő-testületet a Kulturális Bizottság ülésén a 
kitüntetésekkel kapcsolatos  javaslatukról. 
 
Dr. Sajtos Sándor: javasolja a bizottság előterjesztésének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta határozatát:  
 
 

130/2012. (07.12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
beérkezett  javaslatok és a Kulturális Bizottság döntése 
figyelembevételével: 
- Csörgő Eszter tanító részére posztumusz díszpolgári címet 
- Váradi Béla pék részére Tahitótfaluért  Emlékérmet adományoz. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat 
végrehajtására, a kitüntetések átadására az augusztus 20-i községi 
ünnepségen.  
 
Határidő: 2012. 08.20.  
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
 
Dr. Sajtos Sándor: a Kulturális Bizottság és a Közművelődés szervező  
előkészítése alapján javasolja  az augusztus 20-i ünnepség  tervezetének 
elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta határozatát:  
 

 
131/2012. (07.12.) Képviselő-testületi határozat 

 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az augusztus 
20-i ünnepség előkészítését és költségvetését jóváhagyja. 
Az ünnepség megtartására a Faluházban, illetve udvarán 2012. 08. 
20-án 16,00 órától kerül sor. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a közművelődés 
szervezőt a határozat végrehajtására.  
 
Határidő: 2012. 08. 20. 
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor polgármester 
      Béres Gabriella közművelődés szervező 
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2./ Tájékoztató a pályázatokról 
 
Dr. Sajtos Sándor: felkéri az önkormányzat pályázati referensét (Ferenczi 
Barbarát), tájékoztassa a képviselő-testületet az önkormányzati pályázatok 
helyzetéről. 
 
Ferenczi Barbara: részletes tájékoztatást ad a gátpályázat (elnyert) helyzetéről, 
valamint a csapadékvíz elvezetés pályázat elszámolásáról. 
 
 
3./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
Tóth János: a képviselő-testület előző ülésén hozott határozatok végrehajtásáról ad 
tájékoztatást, mely írásban kiadásra került. 
 
Dr. Sajtos Sándor: részletes tájékoztatást ad az előző ülés óta történt fontosabb 
eseményekről  (erdőbirtokosság, patika, komp).  
 
 
4./ Bizottságok tájékoztatója 
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: a Közbeszerzési Bizottság ülésén a gát pályázat, illetve 
beruházás előkészítése kapcsán a bizottság jóváhagyta és javasolja a testületnek 
elfogadni meghívásos pályázati eljárás keretében ügyvédi feladatokra, 
kommunikációs tevékenységre, valamint geodéziai feladatokra pályázat kiírását. 
 
Dr. Sajtos Sándor: javasolja a bizottság javaslatát elfogadni. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta határozatát: 
 

132/2012. (07.12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gát 
beruházás kivitelezésének előkészítéséhez meghívásos pályázatot 
hirdet, melynek határideje 2012. 07. 23. (postára adás dátuma): 
 

- ügyvédi feladatokra 
- geodéziai feladatokra 
- kommunikációs tevékenységre 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
kiírására, a döntés előkészítésére.  
 
Határidő: 2012. 07. 26. 
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor polgármester  
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Schottner Jánosné:  a Szociális Bizottság javaslatot tett a beiskolázási segély 
megállapítására. 
 
Dr. Sajtos Sándor: javasolja a bizottság ajánlását elfogadni. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta döntését: 
 
 

133/2012. (07.12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012-2013. 
tanévben helyben általános iskolába járó állandó lakosú tanulók 
részére tankönyv támogatást biztosít, melynek mértéke: 
 

- 1. osztályos tanulók esetében:   100 % 
- 2-8 osztályos tanulók esetében: szociális alapon 25 % 

 
A Szociális Bizottság  rászorultság esetén egyedi döntéssel további 
támogatást  állapíthat meg. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2012. 09. 10. 
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 
 

5./ Tulajdoni ügyek 
 

A./ 1382-3 hrsz-ú ingatlanok felajánlása. 
 
Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatja a képviselő-testületet a felajánlásról, illetve a 
felajánlott ingatlanok környezetének térképi felméréséről. A tulajdonosokkal történő 
egyeztetés után a témára visszatérünk. 
 

B./ Németh István kérelme  
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelmet, valamint tájékoztatja a képviselő-testületet, 
hogy a helyszínen történt  ellenőrzés szerint a kerítés közterületen van. A témára 
visszatérünk. 
 
 C./ OIL Benzinkút kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: kivetítőn bemutatja a tervezett reklámtáblákat, melyek 
elhelyezését jelen formában nem támogatja. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta döntését:  
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134/2012. (07.12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az OIL 
Benzinkút tervezett reklámtábláinak kihelyezését a bemutatott 
formában nem támogatja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2012. 08. 01. 
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
 

D./ Bereczki Sándor kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelmet, melynek elfogadását javasolja. 
 
A Képviselő-testület 7  igen, 1 nem (Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését:  
 

 
 

135/2012. (07.12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi 
Bereczki Sándor (2015 Leányfalu, Kilátók út 16/a.) részére, saját 
költségére a kérelmező tulajdonát képező 1598 hrsz-ú ingatlan és az 
önkormányzat tulajdonát képező (közterületen) közút csatlakozásával 
10x10 m2 közterületen szilárd burkolat létesítését. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2012. 07. 27. 
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 
 
E./ „Akiért a harang szól” 

 
Dr. Sajtos Sándor:  ismerteti a Nándorfehérvári Diadal emlékmenetének 
előkészítését.  
 

F./ Keszei Jenőné kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelmet és kivetítőn bemutatja, hogy a felmérés 
szerint a kérelmező garázsa 2,5 m-re rálóg a közterületre. A tulajdonossal történő  
egyeztetés után a kérelemre visszatérünk.  
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 G./ Bodor és Fiai 2003. Kft. komp üzemeltetéssel kapcsolatos ügye 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a komppal kapcsolatos eddigi helyzetet, valamint a 
működést is támogató pályázat előkészítését. Elkészült egy jogilag megalapozott 
feltárás az előző évekről és ez alapján javasolja az önkormányzat  és Bodor és Fiai 
Kft. közötti szerződés létrehozását.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta döntését. 
 

 
136/2012. (07.12.) Képviselő-testületi határozat 

 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul 
veszi és támogatja a Bodor és Fiai 2003. Kft. azon felkérését, hogy a 
közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz 
szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, 
valamint új eszköz beszerzési támogatása igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 31/2011. (VI. 30.) NFM rendelet által szabályozott 
2012. évi pályázaton – az Önkormányzattal együttműködve – részt 
vegyenek, a működtetési támogatást is igényelve. 
 
A Képviselő-testület a támogatási szerződés aláírásának 
előfeltételeként határozza meg az előkészítő iratban garanciaként 
megfogalmazott feltételek szerinti „Üzemeltetési szerződés” Bodor és 
Fiai 2003 Kft-vel való aláírását. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor polgármester  
 
H./  Berecz Károly kérelme 

 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelmet 
 
Nagyházú Miklós: bizottsági szemle után javasolja a döntést meghozni. 
 
 
6./ Közbeszerzési Terv módosítása 
 
Dr. Pálvölgyi Tamás:  a bizottság legutóbbi ülésén megtárgyalta a módosítást és 
javasolja a testületnek elfogadni. 
 
Dr. Sajtos Sándor: kéri a képviselő-testület döntését. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta döntését: 
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137/2012. (07.12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervét módosítja a határozat 
1. sz. melléklete szerint. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a terv közzétételére és 
annak végrehajtására. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
                azonnal (közzététel)  
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor polgármester  
 
 

7./ Egyebek 
 

A./ Rendezési Terv készítésére  vonatkozó ajánlat 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az ajánlatot és javasolja  elfogadni. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazatta meghozta döntését. 

 
138/2012. (07.12.) Képviselő-testületi határozat 

 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az 
A.D.U. Építész Iroda tervezési ajánlatát a településrendezési eszközök 
módosításának kidoglozására, azzal a feltétellel, hogy a tervezési díj a 
2012. szeptember 15-ig beérkező esetleges módosításokat is 
tartalmazza. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2012. szeptember 15. 
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor polgármester  
 
 
B./ Felújításokkal kapcsolatos árajánlatokról döntés 

 
Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Dunaparti út 
felújítására 1 ajánlat érkezett, az orvosi rendelő fűtési rendszerének átalakítása 
kivitelezésére 2 ajánlat érkezett, és a Faluház tervezett felújítására 2 ajánlat 
érkezett.  
 
Nagyházú Miklós: javasolja elfogadni a Dunaparti út felújítására adott ajánlatot. 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta döntését  (Kubanek István nem 
volt jelen) 
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139/2012. (07.12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dunaparti  út 
felújítását a Cserker-Top Kft-től, a beérkezett ajánlat  (699 eFt+ÁFA) 
alapján megrendeli. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2012. 07. 27. 
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: az orvosi rendelő fűtés átalakítására Rácz András 
(4.332.000,-Ft) és a HEBATERM Kft. (4.358.759,-Ft) tett ajánlatot. 
 
Dr. Sajtos Sándor: a döntés elhalasztását javasolja, mivel a teljes felújítási keretet 
felhasználnánk erre az 1 beruházásra.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta döntését. 
 

140/2012. (07.12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, 
hogy az orvosi rendelő fűtési rendszerének felújítására, 
korszerűsítésére beérkezett ajánlatok (Rácz András, HEBATERM) 
alapján a pályázat érvényes. 
 
A Képviselő-testület a tárgyban a döntést a pénzügyi feltételek miatt 
elhalasztja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázók értesítésére. 
 
Határidő: 2012. 07. 27. 
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor polgármester  

 
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: a Faluház felújítására két ajánlat érkezett (KARERA-FA Kft és 
a SUHA Profi Kft.), melyek összehasonlításához további információk szükségesek.  

 
Dr. Sajtos Sándor: javasolja a döntés elhalasztását a pontosítást követő testületi 
ülésre, mivel további javaslat a napirenddel, illetve egyéb ügyben nem hangzott el, így 
az ülést 20,30 órakor bezárta, megköszönve a képviselő-testület munkáját. 
 

K.m.f. 
 
 Dr. Sajtos Sándor      Tóth János 
    polgármester          jegyző  


