Tahitótfalu Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: 6/2012.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március
21-én (szerda) 9,00 órakor tartott Képviselő-testület üléséről.
Helye: Községháza, Kossuth utca 4.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Hiányzók: Rédai Dávid, Szabó Judit
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket, megállapítja a Képviselő-testület
határozatképességét (9 főből 7 fő jelen), és javaslatot tesz a napirendre.
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné)
szavazattal a napirendet elfogadta.

NAPIREND
1./ Önkormányzati intézmények felújítása, fejlesztési tervek
megtekintése
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester

helyszíneinek

1./ Önkormányzati intézmények felújítása, fejlesztési tervek helyszíneinek
megtekintése
Dr. Sajtos Sándor: javasolja az eredeti tervnek megfelelően a fejlesztési, felújítási
elképzelésekkel összhangban a helyszínek megtekintését.
A Képviselő-testület ezt követően helyszíni szemlét tartott (Trianon Emlékmű,
Faluház, Sportcsarnok, Népház, Tahi óvoda, Parkoló, Tótfalu óvoda, Iskola),
melyhez közben Szabó Judit képviselő csatlakozott.
Dr. Sajtos Sándor: a helyszíni szemle után javasolja, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság tegyen javaslatot a fejlesztésekre.
Csörgő Mihály: a festés akár már holnap is megkezdődhet. A Népház homlokzatára
és a Sportcsarnok festésére be kell kérni ajánlatokat (állvány szükséges).

-1-

Dr. Sajtos Sándor: esetleg a Várépítő pályázat keretén belül lehetne igényelni
állványt a festésekhez. Az óvodában a hátsó tároló raktár átalakítását mindenképpen
el kellene végeztetni.
Nagyházu Miklós: készít emlékeztetőt a bejárásról a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság március 28-ai ülésére (18,00 óra). Az orvosi rendelő,
illetve az ügyelet vízelvezető csatornáinak felújítására is szükség lenne, bár a
bejáráson azokat az épületeket nem érintették.
Dr. Sajtos Sándor: megköszönte a Képviselő-testület munkáját, és az ülést 12,35
órakor bezárta, egyúttal néhány tájékoztatást szeretne adni, a testületi ülésen kívül,
mivel a rendkívüli ülés napirendjén ezek nem szerepelnek.
A szabálysértési eljárásrend változik (ezentúl a kormányhivatal jár el). Beszámol két
illegális lerakóhely felszámolásáról (az elkövetők ellen a rendőrségi eljárás indult).
Dr. Pálvölgyi Tamás: javasolja, kísérjék figyelemmel az
ítélethozatalig, és tájékoztassák a lakosokat (Községi Tájékoztató).

eljárásokat

az

Kubanek István: a tűzgyújtási tilalom meddig érvényes? A saját ingatlanon sem
engedélyezett az égetés?
Tóth János: külterületen, és az erdők határától számított 200 méterre van
tűzgyújtási tilalom.
Dr. Sajtos Sándor: a Falugondnokkal történt egyeztetés eredményeképpen úgy
döntött, hogy március 12-től visszavonásig tűzgyújtási tilalmat rendelnek el, kül-, és
belterületen, beleértve a tűzrakó helyeket, a parlag és gazégetést is. Erre azért került
sor, mert az eddigi tapasztalatok szerint az emberek nem tudják biztonsággal
felügyelni az általuk rakott tüzet.
A hulladékszállítási szolgáltatással kapcsolatban 2012. március 22-én a környező
települések, valamint Ecser polgármesterével megbeszélést terveznek.
Beszámol a Közép – Duna - völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség leveléről (Tahitótfalu, 897 hrsz. alatti Házas-patak mederrendezésével
és rézsűvédelmével kapcsolatos kötelezés), a fellebbezést már megküldte a
Polgármesteri Hivatal. Ismerteti Sipos Áron Lajos ajánlatát (Tahi Grill eladása).
Köszöni a részvételt, és a tájékoztatóként elhangzott, de testületi döntés igénylő
kérdések a következő ülésen kerülnek napirendre.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Tóth János
jegyző
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