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Tahitótfalu Községi Önkormányzat 
 Képviselő-testülete 
 
Szám: 10/2013. 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 

29-én (csütörtök) 18,00 órakor tartott üléséről. 
 
Helye: Községháza, Kossuth utca 4. 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Hiányzók: Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid 
 
 
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, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a 
napirendet elfogadta.  
 
 
NAPIREND: 
 

1./ Tájékoztató a gyermekorvosi, fogorvosi ellátásról 
Előadó:  Dr. Szécsényi Ilona gyermekorvos 
  Dr. Kútvölgyi Ida fogorvos 
 

2./ Tájékoztató az iskola és az óvoda működéséről 
Előadó: Kisné Balázs Enikő iskolaigazgató 
  Csörginé Kemény Ildikó óvodavezető 
 

3./ Tájékoztató a konyha működéséről 
Előadó:  Pánczélné Lakatos Judit konyhavezető 
 

4./ 2013. évi költségvetés módosítása I. félévben 
Előadó: Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke 
  Dr. Sajtos Sándor polgármester  
 

5./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
  Tóth János jegyző 
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6./ Bizottságok tájékoztatója 
Előadó:  Bizottsági elnökök 
 

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

 
8./ Egyebek 

 
1./ Tájékoztató a gyermekorvosi, fogorvosi ellátásról 

 
Dr. Szécsényi Ilona (gyermekorvos): a praxis létszám kis ingadozásokkal közel 
1000 fő.  
2012.09. 01-2013.08.15-ig a betegforgalom 6289 gyermek.  
Az egészséges tanácsadáson részt vettek száma 892.  
Iskolai szűrővizsgálat II. IV. VI. VII. osztályban történt, 241 gyermek részvételével.  
A VI. osztályosok – 66 gyermek - és a VII. osztályosok – 62 gyermek – kötelező 
védőoltásban részesültek. 
 
Az ajánlott, nem kötelező védőoltásban részesültek száma: 
 

- pneumococcus ellen oltottak: 150 

- meningococcus:     50 

- kullancs:       50 

- influenza:       30 

- rotavírus:      20 

- bárányhimlő:     30 

- HPV:       37 /Silgard/ 

       10 /Cervarix/ 

A 2014-s év feladata a HPV oltás hatékonyabbá tétele. 
A kislabori diagnosztika (CRP. vizeletvizsgálat, vércukor stb.) mindennap 
használatos, ha kiterjedtebb labor vizsgálat szükséges az gyermekkórházban zajlik. 
A rendelőben történő vérvétel igény felmérésre folyamatban van. 
A rendelő technikai eszközeinek korszerűsítése folyamatos: multifunkciós nyomtató. 
Tervezett a számítógépes program bővítése, fejlesztése. Üzenetrögzítős,fax-al 
rendelkező telefon beszerzése. 
További feladatok:  
A kismamák szülésre való felkészítése csoportos foglalkozás keretében történne 
(tapasztalatok cseréjének lehetősége). 
Az iskolában a testnevelés adott osztályokban mindennapos, de a gyógytestnevelés 
megoldásra vár.(orthopédiai szűrés megtörtént, a gyógyúszás egyénileg, beutalás 
alapján történik.) 
Iskolai büfé létesítése, a meglevő lehetőségek bővítése, az egészséges táplálkozás 
jegyében. 
 
Dr. Sajtos Sándor: köszönjük a tájékoztatást. Dr. Kutvölgyi Ida fogorvos jelezte, 
hogy később érkezik az ülésre.  
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2./ Tájékoztató az iskola és az óvoda működéséről 
 
Kisné Balázs Enikő (iskolaigazgató): 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet szerint a 
2013/2014. tanév rendje az alábbiak szerint alakul: 180 tanítási nap, 4 tanítás nélküli 
munkanap, 3 tanítási szünet (őszi, téli, tavaszi). Első tanítási nap: 2013. szeptember 
2. (hétfő), utolsó tanítási nap: 2014. június 13. (péntek). 
Az őszi szünet 2013. október 28 - október 31-ig, a téli szünet: 2013. december 23 -
2014. január 3-ig, a tavaszi szünet 2014. április 17 - április 22-ig tart. 
Tanítás nélküli munkanapokat tartunk: 2014. március 3-án és 4-én, 2014. június 5-én 
és 6-án. 
Az I. félévről szóló értesítők kiosztása: 2014. január 24-én, a tanulók fizikai 
állapotának és edzettségének vizsgálata 2014. április. 2. és május 27. között lesz. 
Az országos kompetenciamérés időpontja a hatodik és nyolcadik évfolyamon: 2014. 
május 28. 
A Ballagás és a 8. évfolyamosok bizonyítványosztása: 2014. június 14-én (szombat) 
10 órakor lesz.  
Tanévzáró ünnepély és bizonyítványosztás: 2014. június 16. hétfő 18 óra. 
Az új NAT, kerettantervek, pedagógiai program bevezetését, felmenő rendszerben 
tervezzük az 1. és 5. évfolyamon. Az új tantárgyak: erkölcstan, vagy a helyette 
választható hit- és erkölcstan (katolikus, református és baptista) lesznek. Az 5. 
osztályban emelt szintű angol nyelvoktatás, vagy a tanulásmódszertan és természet-
tudományos gyakorlatok tantárgyak bevezetése is megtörténik.  
A mindennapi testnevelés naponta 5 perc reggeli tornával, kéthetente 1 tánc és 
mozgás órával, heti 1 kötelezően választható sportköri foglalkozásban és heti 3 
testnevelés és sport órában valósul meg.  
16 óráig minden általános iskola évfolyamon kötelező az iskolában maradás. 
Délutáni foglalkozásokat biztosítunk napközi, tanulószoba, szakkörök és sportkörök 
formájában, illetve zeneiskolai órákat tartunk. 16 óra előtt az iskolából távozni csak a 
szülő eseti, vagy állandó kérelmére lehet. A kérelmeket nyomtatványon kell 
benyújtani az iskolaigazgatónak címezve.  
Az 1. évfolyamon a tankönyvcsomag ingyenes. A 2-8. évfolyamig a rászorulóknak 
továbbra is ingyenes. A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. által szállított 
tankönyvcsomagokat az első tanítási napon lehet átvenni, a befizetési csekk 
bemutatása ellenében.  
A köznevelési törvény 46. § (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy 2013. szeptember 
1-jétől az elsőtől a nyolcadik évfolyamig az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a 
tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre azzal, hogy a térítésmentes 
tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra 
beiratkozott minden tanuló számára, ezt követően felmenő rendszerben kell 
biztosítani. E mellett az állam a tankönyvtörvény 8. § (4) bekezdés alapján továbbra 
is biztosítja rászorultsági alapon az ingyenes tankönyvellátást a köznevelési törvény 
ezen rendelkezése által még nem érintett évfolyamokon, tehát az általános iskolák 
kifutó évfolyamain 2013. szeptember 1-jétől a 2-8. évfolyamokon, ezt követően 
minden évben eggyel csökkenő évfolyamon. Az állam így elsőseink részére 612 000 
Ft, a rászorulók számára 1 280 684 Ft értékben biztosít tankönyveket. Reméljük, az 
így felszabaduló önkormányzati költségvetési keretet iskolánk számára biztosítják, és 
a hiányzó oktatási-nevelési eszközök beszerzésére fordíthatjuk, a biztonságosabb 
tanévkezdés érdekében 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 26 tanuló elhelyezésére alkalmas új 
iskolabútort rendelt. 
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Tahitótfalu Község Önkormányzata, mint működtető elvégezte a nyári karbantartási 
munkákat: a központi épületben 4 tanterem és a földszinti folyosók festése-
mázolása, javítások, kertrendezés; a Béke úton a tálaló mázolása történt meg; a 
Népházban parkettacsiszolás volt. 
A személyi feltételek alakulása a 2013/14 tanévben:  
Pedagógusok: 39 fő 
Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak: 2 fő 
Tanulók: 
Általános iskola: 324 fő (16 osztály, ebből 49 fő 1. osztályos) 
Zeneiskola: 121 fő (Pótfelvételi időpontja: 2013. szeptember 4-5.) 
 
Dr. Pálvölgyi Tamás 18,27 órakor megérkezett az ülésre.  
 
Dr. Sajtos Sándor: köszönöm a tájékoztatást és remélem az elkövetkezendő időben 
is megmarad ez a jó kapcsolat az iskola és az Önkormányzat között.  
 
Csörginé Kemény Ildikó (óvodavezető): 2013 szeptemberében Tahi óvodából 26 
gyermek kezdi meg az első osztályt. 
   1 fő Dunabogdányban 
   3 fő Szentendrén 
   1 fő Budapesten 
 21 fő Tahitótfalun 
   3 gyermek ismét nagy csoportos lesz. 
 
A falusi óvodából 28 gyermek kezdi meg az első osztályt. 
2 fő Szentendrén 
26 fő Tahitótfalun a helyi általános iskolában 
 
Májusban megtörténtek az óvodai beiratkozások. Minden helyi jelentkezőt felvettünk, 
illetve előjegyzésbe vettünk. 
 
Létszámok alakulása a 2013/14 nevelési évben 
 
A Tahitótfalui Óvodák Alapító okiratában Tahi II. sz. óvodában a maximálisan 
felvehető gyermeklétszám 105 fő. 
 
Csoportlétszámok: 
 
Mini csoport:  22 fő, óvónők: Tallárné Rátki Judit és Tihanyiné Vékony 
      Andrea 
   dajka:   Kerekes Réka 
Kis csoport:   25 fő, óvónők: Oroszné Kapornai Judit és Nagyházúné 
      Dankó Anikó 
   dajka:   Kálmán Istvánné 
Középső csoport: 29 fő, óvónők: Baranyainé Greff Klára és Fekete Péterné 
   dajka:   Spiegelné Varga Anita 
Nagy csoport: 27 fő, óvónők: Warga Ildikó és Sípos Lajosné 
   dajka:   Böttkös Zoltánné 
 
Összlétszám: 103 fő. 
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Az I. sz. óvodába felvehető maximális gyermeklétszám 120 fő. 
 
Csoport létszámok: 
 
Mini csoport:  27 fő, óvónők: Bötkös Lászlóné és Tampu Veronika 
    dajka:  Tóth Lászlóné 
Kis csoport:  30 fő, óvónők: Liptainé Drégelyvári Erzsébet és Kővári 
      Endréné 
    dajka:  Dudás Istvánné 
Középső csoport  25 fő, óvónők: Zsigáné Katona Dorottya és Molnár Nikoletta 
     dajka:  Nagy Lajosné 
Nagy csoport: 28 fő óvónők: Bánáti Anita és Bergmann Mária 
    dajka:  Kövesdi Józsefné 
 
Összlétszám: 110 fő 
 
A beszoktatás mindkét óvodában folyamatos, a foglalkozások eltérő időpontban 
indulnak, korcsoporttól függően. 
A délutáni foglalkozások (hittan – református, katolikus, néptánc, sakk, angol) 
időpontja a szülői igények felmérése és az oktatókkal történt egyeztetés után kerül 
véglegesítésre. 
 
A nyári zárás ideje alatt a két óvoda gyermekei 3 – 3 hét felügyeletet vehettek 
igénybe a nyitva lévő intézményben. Tahi óvodából 15 gyermek vette igénybe a 
lehetőséget június 17-től július 5-ig. A falusi óvodából 4 gyermek ment Tahiba július 
29-től augusztus 16-ig. 
 
A szünetek ideje alatt az I. sz. és a II. sz. óvodában a csoportszobák, öltözők, 
mosdók és tálalókonyhák tisztító meszelése lett elvégezve. 
Az óvoda dolgozói a nyári nagytakarítást a játékok, ágyak fertőtlenítését elvégezték, 
udvari játékokat előkészítették – az óvodák készen állnak a gyermekek fogadására. 
 
Ez évben is készülünk mindkét óvodában az őszi, adventi és húsvéti barkács 
délutánokra, amelyeknek nagy sikere van a családoknál. Igyekszünk mindig új 
ötletekkel, eszközökkel változatossá tenni ezeket a délutánokat. 
Idén is szeretnénk szerepet vállalni a nagycsoportosainkkal az idősek napján, 
valamint az adventi hét programjában. 
Az óvodákban hagyományosan megtartott ünnepeink, az Adventi készülődés, 
Mikulás várás, Karácsony, Farsang és a gyermekek születésnapja, valamint a 
Gyermeknap. 
Szülőkkel közös ünnepek Mini és Kis csoportban az Anyák napja egyben évzáró 
műsorként, a Középső csoportban évzáró műsor a Nagy csoportban évzáró és 
óvodától búcsúzó műsor. 
 
Ismét benevezünk a nagy sikerű műanyag kupakgyűjtő versenyre a környezettudatos 
nevelés részeként (nagyon szorgalmasan hozzák kicsik és nagyok egyaránt), 
valamint újra szervezzük a papírgyűjtést is, aminek köszönhetően az elmúlt nevelési 
évben két csoport ingyenesen vehetett részt busz kiránduláson a Zöld Híd Régió 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft szervezésében. 
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Dr. Sajtos Sándor: köszönjük a tájékoztatást.  
 

3./ Tájékoztató a konyha működéséről 
 
Pánczélné Lakatos Judit (konyhavezető): a konyha vezetését 2010 áprilisában 
vettem át Oláh Lajosnétól a leltárban leírt tárgyi eszközökkel. A létszám 1 fő 
konyhavezető, 2 fő szakács, és 5 fő konyhalány. A konyha feladata: a községben 
működő két óvoda, valamint az iskola gyermekeinek étkeztetése.  
2012-ben egy fagyasztóláda vételére került sor. A konyhában új gépek vagy 
berendezések elhelyezése nem lehetséges a helyszűke miatt. Az új oktatási 
rendszer bevezetésével úgy számolunk, hogy a napközis gyerekek létszáma megnő 
ezért 4-5 db szállítóedény vásárlását tervezzük. Amennyiben nem nő az iskolai 
létszám, akkor a 2 gázzsámoly lecserélése lenne szükséges.   
A személyzeti állomány 2012. évi alakulása. A konyhalányok közül 1 fő nyugdíjba 
vonult, 1 fő elköltözött, 1 főt leszázalékoltak.  
2013-ban rendeződött a létszámhiány, 3 fő konyhalány felvételével, így teljes lett a 
konyha létszáma. 
A konyha kihasználtsága túllépi a megengedett kapacitást. Naponta 400 főre főzünk. 
Ebből átlagosan napi 170 fő óvodás (tízórai + ebéd + uzsonna), 170 fő iskolai 
ebédes (tízórai + uzsonna), 60 fő felnőtt.  
Június hónapban az Eperfesztiválra eperlekvárt főztünk.  
2012 júniusában felkérték a konyhát a református hittantábor ebédjének biztosítására 
(1 hét).  
Minden év júliusában 3 hét leállás van (2 hét a tisztasági meszelés, javítási, szerelési 
munkák, 1 hét a takarítás).  
A konyha a gyermekek egészséges táplálkozását tartja szem előtt, a nyersanyag 
norma és nyersanyag kiszabat betartásával.  
Minden nap zöldséget, gyümölcsöt, hetente salátát tartalmaz a menü. Fehér kenyér 
helyett rozsos, magos, korpás pékárut használunk. Heti szinten 2-3 alkalommal 
főzeléket készítünk.  
Az Országos Tisztiorvosi Hivatal közzé tette a MINTA MENZA programot, ami 2013-
ban csak ajánlás, de 2014 januárjától rendelet vezet be. Ez természetesen érinti a 
gyermek közétkeztetést is.  
Szállító partnereink: Hamslager Kft: tej, hús, hentesáru; Helit Kereskedelmi Kft: 
mirelit termékek; Deme Olivér: zöldség, gyümölcs; Iker és Társa: száraz áruk, 
tészták; Barta István: pékáru.  
A beszállító partnereink képviselői havi szinten személyesen felkeresnek, és 
segítenek a problémákat megoldani.  
Az egész kollektíva összetartásával sikerül folyamatosan biztosítani a gyermekek 
étkeztetését.  
 
Dr. Sajtos Sándor: köszönjük a tájékoztatást.  
Köszöntöm Dr. Oláh Mihály Zoltán tervezőt a Konstruma Mérnöki Iroda Kft. 
ügyvezető igazgatóját. Az Iroda elkészítette a Faluudvar (2515 hrsz.) 
koncepciótervét, melyet, ha támogat a Képviselő-testület, megkezdődhet az 
engedélyes terv kidolgozása, melynek része a konyha.  
 
Dr. Oláh Mihály Zoltán (tervező): ismerteti a mellékelt vázlatterv tartalmát.  
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Dr. Sajtos Sándor: a Képviselő-testület legsürgetőbb feladata a konyha építése, és 
az óvoda bővítése.  
 
Nagyházu Miklós: a koncepció nagyon tetszik, sok olyan elem is megtalálható a 
tervben, amit a Képviselő-testület nem is gondolt hozzá, azonban rendkívül jól 
hasznosítható. Javaslom, hogy mindenki tanulmányozza át az anyagot, és a 
módosítási javaslatokat a következő Bizottsági ülésig juttassa el a Polgármesteri 
Hivatalba.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: valóban rendkívül jól elkészített koncepció.  
 
Szabó Judit: a konyhát és az étkezőt, nem csak az idejáró gyermekek használnák. 
Más használók milyen módon közelíthetnék meg? 
 
Dr. Oláh Mihály Zoltán: az idősek a Faluház oldaláról közelíthetnék meg.  
 
Dr. Sajtos Sándor: javaslom, hogy az alapkoncepciót támogassa a Képviselő-
testület és kérje fel a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a 
következő ülésre, a pontosított építészeti javaslatot készítse elő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal meghozta döntését.  
 

138/2013. (08.29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Népház – 
Sportcsarnok – Faluház környezetében tervezett fejlesztési 
koncepciót elfogadja, mely alapján felkéri a tervezőt a részletes terv 
kidolgozásra.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési Bizottságot a 
vélemények összegzésére és javaslattételre a soron következő 
ülésen.  
 
Határidő: 2013. 09.12.  
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
4./ 2013. évi költségvetés módosítása I. félévben 

 
Gaál Sándorné: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében Kormányzati 
hatáskörben az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé: 
 

I. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 6.095.370 Ft 
- foglalkoztatás helyettesítő támogatás: 3.389.400 Ft 
- lakásfenntartási támogatás:      673.470 Ft 
- rendszeres szoc. segély:   1.525.807 Ft 
- ápolási díj (2012. évi):      482.325 Ft 
- időskorúak járadéka 2012. évi):       24.368 Ft 
Összesen:      6.095.370 Ft 
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II. Differenciált állami támogatás átszervezés miatt: 5.865.163 Ft 
- Közös hivatal működésére:   5.247.663 Ft 
- Gyermekétkeztetés támogatása:     617.500 Ft 

Összesen     5.865.163 Ft 
III. Bérkompenzáció        3.653.223 Ft 
IV. Fejlesztési hitel támogatása (konszolidáció):  87.976.237 Ft 
V. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás:          43.890 Ft 
VI. Közhasznú foglalkoztatás támogatása (bér+járulék 70%): 1.271.531 Ft 
VII. Általános működési támogatás elvonás átszervezés 

miatt        2.481.716 Ft 
VIII. 2012. évi beszámoló alapján elszámolás különbözet: 2.715.090 Ft 
IX. Központosított működési támogatás       116.482 Ft 

-  lakott külterületre működési támogatás:      116.482 Ft 
 

 Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében saját hatáskörben az alábbi 
előirányzat módosítások váltak szükségessé: 
 

- 229/2012.(XI.15.) Kt. határozat 950.300 Ft 
 erdő terület megvásárlása tartalék terhére 
 
- 88/2013.(05.16.) Kt. határozat  22.000.000 Ft 
 ingatlan vásárlás tartalék terhére 
 
- Építményüzemeltetés szakfeladaton belüli átcsoportosítás (Vízbázis 

támogatás) egyéb szolgáltatásról 
gépjármű beszerzésre:    7.000.000 Ft  
 

Az Önkormányzat 2012. évi tervezett pénzmaradványa 140.000.000 Ft volt. A 
tényleges pénzmaradvány a 2012. évi beszámoló 29. űrlapja alapján 148.958.000 Ft. 
Emiatt a kiadási oldalon az általános működési tartalék összege 8.958.000 Ft-tal nőtt. 
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal megalkotta rendeletét.  
 

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2013. (08.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
(MELLÉKELVE) 

 
5./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Tóth János: 121/2013. (07.11.) határozattal döntött a testület a gátberuházással 
érintett ingatlanok előzetes értékbecslést követő megvásárlásáról és felhatalmazta a 
polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére. A határozatot kiadtuk, a 
szerződések előkészítése folyamatban.  
122/2013. (07.11.) határozattal döntött a testület a Dunakanyari Csatornázási 
Társulás Társulási megállapodása módosításáról. A határozatot megküldtük.  
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123/2013. (07.11.) határozattal döntött a testület az augusztus 20-i ünnepség 
kapcsán átadásra kerülő elismerésekről. A Kulturális Bizottság javaslata alapján Tahi 
és Tótfalu településrészek az árvíz során tanúsított elismerésre méltó tevékenységük 
kapcsán kitüntető oklevelet kapnak. 124/2013. (07.11.) határozattal döntött a testület 
a Kulturális Bizottság javaslata alapján arról, hogy augusztus 20-án az árvízi 
védekezésben részt vettek részére a civil szerveztek lebonyolításában közös főzésre 
és vendéglátásra kerül sor. 125/2013. (07.11.) határozattal döntött a testület a 
Kulturális Bizottság javaslatára arról, hogy a településképet megformázó gobelint 
készítő lakosaink részére szintén augusztus 20-án elismerést ad át a polgármester. 
A kitüntetések az ünnepségen átadásra kerültek, a civil szervezetek számára a 
főzésre igényelhető támogatást kiutaltuk. 
126/2013. (07.11.) határozattal döntött a testület a Kárpátaljai Mezővári település 
pénz adományozásának (árvíz kapcsán gyűjtött) elfogadásáról, melynek 
felhasználásáról a képviselő-testület a későbbiek során dönt (647.600,-Ft.). 
127/2013. (07.11.) határozattal döntött a testület az árvíz által okozott költségek és 
károk megtérítése kapcsán vis maior pályázat beadásáról és helyreállítási költségek 
során a pályázatban 30 %-os önrész vállalásáról. A pályázat beadásra került.  
128/2013. (07.11.) határozattal döntött a testület a Településfejlesztési Bizottság 
javaslata alapján a Helyi Építési Szabályzatban rögzített módosítások elfogadásáról, 
valamint a Helyi Építési Szabályzat egységes szerkezetben történő közzétételének 
előkészítéséről. A HÉSZ egységes szerkezetben megküldésre került a Képviselő-
testület, valamint a külsős Bizottsági tagok részére.   
129/2013. (07.11.) határozattal döntött a testület a Településfejlesztési Bizottság 
javaslata alapján a Meggyfa utcai tömb (Sportcsarnok, Népház, Faluház, volt egyházi 
telek és a Mák ház) fejlesztési koncepció tervének készítőjéről (Konstruma Kft.). A 
határozatot megküldtük a szerződés aláírásra került.  
130/2013. (07.11.) határozattal döntött a testület a helyi értékvédelem támogatása 
kapcsán pályázat kiírásáról, azaz felkérte a főépítészt, hogy az Ófalu településrészen 
lévő védett területeken az ingatlanok, épületek homlokzatának felújítására pályázati 
kiírást készítsen. A kiírás megjelent a hirdetőkön, a Községi Tájékoztatóban, valamint 
a honlapon is. Az érintett utcák lakóit szórólapon is tájékoztattuk a pályázati 
lehetőségről.  
131/2013. (07.11.) határozatta döntött a testület 2 db új buszmegálló építmény 
megrendeléséről, melyet a beadott árajánlat alapján a TETŐTÁR Kft. kivitelez az Ősz 
utca, illetve az Ódry utcai buszmegállókban (680.000 Ft.). A határozatot megküldtük, 
a szerződés előkészítése folyamatban van.  
132/2013. (07.11.) határozattal döntött a testület a helyben lakó és helyben iskolába 
járó gyerekek tankönyvtámogatásáról. A döntés szerint az 1. osztályba lépők 100 %-
os támogatást kapnak, a 2-8. osztályba járók pedig rászorultsági alapon 25 %-ot.  
133/2013. (07.11.) határozattal döntött a testület a gátberuházás helyén lévő optikai 
kábel biztonságba helyezéséhez tulajdonosi hozzájárulásról. A határozatot 
megküldtük kérelmezőnek. 
134/2013. (07.11.) határozattal döntött a testület az ELMŰ-ÉMÁSZ által tervezett 
panaszfelvételi iroda működésének biztosításáról. E döntés szerint az iroda a 
Községházán működne, melynek térítési díját 30.000,-Ft/hó összegben állapította 
meg a testület 2013. december 31-ig. A határozatot megküldtük a szerződés 
előkészítése folyamatban van.  
135/2013. (07.11.) határozattal döntött a testület a köznevelési törvény változása 
miatt az óvoda alapító okiratának módosításáról, melyet egységes szerkezetben 
elfogadott a testület. A határozatot megküldtük.  
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136/2013. (07. 16.) határozattal fogadta el a testület a Bodor és Fiai 2003 Kft., 
valamint az Önkormányzat között köttetett kompüzemeltetésre vonatkozó 
szerződést. A szerződés aláírása megtörtént. 
137/2013. (07. 16.) határozattal döntött a testület a Kompok, révek üzemeltetésére 
és működtetésére kiírt 37/2013. (VII. 03.) NFM rendelete alapján pályázat 
benyújtásáról, melynek önrészét a Bodor és Fiai 2003 Kft. finanszírozza. A pályázat 
beadásra került.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a Közép Duna Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség a 8435-3/2012 számú határozattal szennyezéscsökkentési 
ütemterv benyújtására kötelezte a Szentendrei Önkormányzatot. A szennyvíztelep 
tulajdonjoga megoszlik a Magyar Állam, Szentendre, Pomáz, Leányfalu és 
Tahitótfalu települések között, így az ütemtervben szereplő költségek is. Mivel a terv 
finanszírozási része az Önkormányzat számára hátrányos lenne, a Képviselő-testület 
227/2012. (11.15.) határozatában a szennyezéscsökkentési terv szakmai anyagát 
elfogadta, és felhatalmazta a DMRV Zrt-t, hogy az elkészített dokumentációt a 
Vízügyi Felügyelőség számára benyújtsa elbírálásra, azonban az ütemtervben foglalt 
költségekre, a beruházásokkal összefüggésben pénzügyi kötelezettséget nem vállalt, 
és felkérte szolgáltatót más forrás felhasználására. 
Ezt követően a Vízügyi Felügyelőség KTVF:40210-6/2012 számú határozatával 
engedélyezte a benyújtott ütemtervet, azonban a DMRV Zrt. 2013. március 13-án 
módosítási kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi Felügyelőségnek, mivel az 
elhúzódó eljárás következtében a tervezett műszaki beavatkozásokat át kellett 
ütemeznie. A módosított ütemtervet a Környezetvédelmi Felügyelőség elfogadta, és 
KTVF:19315-5/2013 határozatával módosította korábbi határozatát.  
2013. június 26-án a szigeti polgármesterek közös kérelmet fogalmaztak meg a 
Fővárosi Vízművek Zrt felé, mely szerint a levonult dunai árvízre tekintettel a 
védekezési és helyreállítási munkálatok költségei miatt, a fennmaradó támogatási 
összeget - mely legkésőbb a tárgyévet követő év április 30-ig kerül kifizetésre - 15 
napon belül utalja át, ezzel is segítve az Önkormányzatok árvíz utáni helyreállítási 
munkáit. Haranghy Csaba vezérigazgató július 12-én érkezett levelében tájékoztatott 
arról, hogy figyelembe véve a kérésünket intézkedett, így a támogatási összeg 
fennmaradó része a települések számára július 12-én átutalásra került (Tahitótfalu 
tekintetében ez 18.070.670 Ft-ot jelent -2013. I. félév.) 
A Groupama Garancia Biztosító Zrt-vel aláírásra került Támogatási Szerződés 
szerint a Biztosító 1.000.000 Ft egyszeri visszafizetési kötelezettség nélküli 
támogatást utal át Tahitótfalu számára, mivel a település a Megyei Védelmi 
Bizottságok elnökei által a legrászorultabb települések közé tartozik. A támogatás 
összegét Önkormányzatunk kizárólag az árvíz által okozott károk helyreállítására, 
valamint az arra rászorultak támogatására használhatja fel.  
Az Egri István Tölgyfa utca közötti járda felújítás műszaki átadás – átvételi eljárására 
2013. augusztus 14-én 9 órakor került sor, melyen megállapítást nyert, hogy 
vállalkozónak még gondoskodnia kell a padka elkészítéséről, tömörítéséről, valamint 
az ideiglenes buszmegálló elbontásáról. Vállalkozó az előírt feladatokat elvégezte, az 
építési napló átadásra került, a teljesítést a műszaki ellenőr igazolta, így a 
munkadíjat átutaltuk a kivitelező (Út-Finis Kft) részére (garanciális visszatartás a 
nettó ár 5%-a 318.216 Ft).  
2013. július 3-án két bejelentést adtunk postára a Pest Megyei Kormányhivatal 
Szentendrei Járási Hivatala Építésügyi Hivatal számára.  
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A Katolikus temető partfalbontása ügyében az Építésügyi Hivatal építésrendészeti 
eljárást indított, melynek során a tulajdonosokat fennmaradási engedély kérelem 
benyújtására kötelezte. A kérelem beadási határideje 2013. szeptember 26. 
Amennyiben az ingatlan tulajdonosai határidőig nem tesznek eleget felhívásnak, 
kötelesek az eredeti állapot helyreállítására.  
A Hősök terén felállított konténer tekintetében az Építésügyi Hivatal válaszlevelében 
kérte, hogy jelöljük meg a konténer pontos helyét, ugyanis a 2013.07.05-én tartott 
helyszíni szemlén nem találták az építményt. Ezt követően július 22-én újabb levelet 
küldtünk számukra és az épület beazonosításának megkönnyítésére fényképeket 
mellékeltünk az eredeti, valamint a mostani állapot bemutatásával. Erre még válasz 
nem érkezett.  
A Képviselő-testület 229/2012 (11.15.) határozatával döntött a 03/1 hrsz-ú 
erdőterület Sütő Béla tulajdonában lévő részének megvásárlásáról, melynek 
tulajdonjogi bejegyzésére a Földhivatali határozat szerint 2013. július 12-én sor 
került.  
Varga László a Pest Megyei Kormányhivatal hivatalvezetője tájékoztatásul megküldte 
számunkra a kialakítandó kormányhivatal földszinti, illetve emeleti alaprajzát.  
Mivel a rezsicsökkentési program a hulladékszállítást is érinti 2013. augusztus 28-án 
megbeszélést tartottunk az érintett települések polgármesterivel, a szolgáltatóval, 
valamint a közbeszerzést lebonyolító ügyvéddel. Az egyeztetés eredményeképpen 
megállapítottuk, hogy minden érintett fél alapvető érdeke a zavartalan szolgáltatás 
biztosítása.  
Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti 
létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 
66/2013. (VII. 29.) VM rendelet. 
A pályázat célja 
Támogatást lehet igényelni erdei kirándulóhely, pihenőhely és tanösvény 
kialakítására, valamint 6 méternél magasabb erdei kilátó építésére. 
Pintér Zoltán erdőmérnök tájékoztatása szerint az Önkormányzat, mint 
nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó nyújthat be pályázatot. A pályázat 
utófinanszírozásos, 100 % támogatottságú.  
Feltételek: 
4.§ (2) Támogatásra az a kérelmező jogosult, aki a közjóléti létesítmény 
megvalósítási helye szerinti erdőrészlet, vagy földterület vonatkozásában 

a.) a támogatási kérelem benyújtásakor az erdészeti hatóság által az Et. 
alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó, 

b.) a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik a nevére szóló, az 
erdészeti hatóság jogerős engedélyező határozatával jóváhagyott 
Közjóléti Engedélyezési Tervvel és, 

c.) a támogatási kérelem benyújtásáig az építési engedély köteles 
létesítmények esetében az illetékes építésügyi hatósághoz igazoltan 
benyújtotta az építési engedély iránti kérelmet. 

A pályázati kérelmet az erdészeti hatósághoz a 2013. évben október 1. és november 
29. között lehet benyújtani (erdei kiránduló hely és/vagy erdei pihenőhely 
kategóriára). 
Pintér Zoltán erdőmérnök tájékoztatása szerint az Erdészeti Igazgatóság egyeztetett 
a másodfokkal is, és azt az álláspontot alakították ki, hogy kiadják az Önkormányzat, 
mint erdőgazdálkodó részére a jelenleg hatályos erdőtervi adatokat tartalmazó 
erdőterv határozatot, ami várhatóan hamarosan mintegy két héten belül megérkezik.  
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Csörgő Mihály: szeretném elmondani, hogy nem az Önkormányzat miatt húzódik az 
erdőgazdálkodói bejegyzés.  
 
Dr. Sajtos Sándor: ebben az évben már kellett volna haszonbérletet fizetni, mivel 
azonban a hatósági eljárás elhúzódott, nem kezdődött meg a kitermelés, így aztán 
nem kerül sor kifizetésre.  
A gátépítési pályázatra vonatkozóan a régészeti elő feltáráshoz a nyilatkozatot 
kipostáztuk, a hétvégén sor kerül a geodéziai kitűzésre – a hozzájáruló nyilatkozatok 
alapján. Hétfőn a régészeti feltáró egység felvonul, szerdától megkezdődnek az elő 
feltárási munkálatok. Az ásatás várhatóan 2 hónapig tart.  
A szerződéstervezetet is postáztuk az ingatlanvásárláshoz, emellett erdészeti 
tereprendezést is végzünk ősszel (fakivágás, tuskómentesítés, erdőtelepítés). A 
kiviteli tervek és a közműtervek elkészültek. 
Hétfőtől megkezdődik a szerződések aláírása, a júniusi árvíz láthatóan mindenki 
számára világossá tette, hogy mennyire fontos a védmű megépülése.  
Minden tulajdonosnak az aláíráskor készpénzben fizetjük ki a vételárat, amelyet a 
kiküldött szerződéstervezetben feltüntettünk, amennyiben minden aláíró megjelenik. 
Kérjük, próbáljanak a tulajdonostársak egyeztetni, milyen időpont felel meg 
mindenkinek, és együtt fáradjanak be. Mindenki hozza magával a személyi 
igazolványát, a lakcímkártyáját, valamint az adókártyáját.  
A 2010. évben megvalósult „Földes utcák Tahitótfaluban” pályázat (Rózsa, Kós, 
Kertész és Visegrádi utcák aszfaltozása) kapcsán a Pro Régió Ügynökség 
(közreműködő szervezet) utánkövetéses helyszíni ellenőrzést tartott a mai napon. Az 
ellenőrzés során az elmúlt 2 év fenntartási időszakára vonatkozó vállalásokat 
vizsgálták meg. A vizsgálat során érdemi hibát nem találtak. A jegyzőkönyvezett 
hibák az alábbiak voltak: egy szeméttároló utcabútor hiányzik, a Visegrádi-Sionhegyi 
út sarkán gallyazást kell végezni a tábla láthatósága miatt, valamint a Rózsa utca 52. 
szám előtt 1m2 kátyúzást kell végezni.  
Mivel több kérelem érkezett be az árvízi károkkal kapcsolatban, ezért javaslom, hogy 
Schottner Jánosné a Szociális Bizottság elnöke, Bor Ildikó igazgatási előadó, és 
jómagam mérjük fel a lehetőségeket, és döntsünk a beérkezett támogatások 
elosztásáról.  
 
Csörgő Mihály: mindenképpen támogatom, mert szorít az idő, nem lesz mód a 
javításokra.  
 
Dr. Sajtos Sándor: minél előbb el kell végezni a felmérést, és a javaslatokat el kell 
küldeni a felajánlóknak.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal meghozta döntését.  
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139/2013. (08.29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az árvízzel 
kapcsolatos károsultak szociális rászorultságának megállapítására 
és javaslattételre szakértői munkacsoportot hoz létre.  
A munkacsoport vezetője: Dr. Sajtos Sándor polgármester, tagjai: 
Schottner Jánosné képviselő, Bor Ildikó igazgatási előadó, Körmendi 
Judit főépítész. 
 
A Képviselő-testület felkéri a munkacsoportot, hogy tegyen javaslatot 
a károsultak támogatására.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2013. 09.12. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

Ezt követően a Képviselő-testület 20,50-21,02 óráig szünetet tartott.  
 

6./ Bizottságok tájékoztatója 
 
  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
 
Nagyházu Miklós: szeptember 11-én ülésezik a Bizottság legközelebb, amikor a 
Helyi Építési Szabályzat módosításának lezárása, valamint a Faluudvar koncepció 
tervének megtárgyalása lesznek a fő napirendi pontok.  
 
  Gazdasági Bizottság  
 
Gaál Sándorné: 1. napirendi pontban a helyi adómérték módosítását tárgyaltuk, 
melyre a Képviselő-testület kérte fel a Bizottságot egy lakossági beadvány kapcsán. 
Kérésüket azzal indokolták, hogy mindannyian életvitelszerűen élnek az üdülőként 
nyilvántartott ingatlanokban. A bizottság megvizsgálta a lehetőségeket, és az alábbi 
döntést hozta.  
Az üdülő ingatlanokra megállapított 50%-os adókedvezmény alábbi feltételekkel 
legyen érvényesíthető: 

 kérelmező kizárólag 65 év feletti állandó lakos, 

 jövedelme kizárólag nyugellátásból származik, és nem haladja meg, a 
mindenkori minimál nyugdíj (25.800 Ft) háromszorosát (77.400 Ft.) 
személyenként, 

 életvitelszerű itt tartózkodását igazolni tudja (közmű számlákkal, 
lakcímkártyával),  

 más lakóingatlanon sem tulajdoni sem haszonélvezeti joggal nem 
rendelkezik,  

 adóhátraléka nincs 

 az érintett ingatlan hasznos alapterülete a 80m2-t nem haladhatja meg. 
 

Az adókedvezmény kérelemmel igényelhető, kizárólag az ingatlan tulajdonosa által.  
A kedvezmény kérelem alapján, egy évre adható. 
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A jelenlegi üdülőkre megállapított adó mértékének (735Ft/m2/év) 50%-a, maradna a 
kötelezettség amennyiben a fenti kritériumok teljesülnek. 
A bizottság a határozatot elfogadásra javasolja.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: milyen módon igazolja kérelmező, hogy más lakóingatlanon 
sem tulajdoni, sem haszonélvezeti joggal nem rendelkezik?  
 
Tóth János: a Földhivatali nyilvántartásból nyomon követhető a tulajdonjogi 
bejegyzés.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: az adóhátralék kizárólag a helyi adóra vonatkozik? 
 
Gaál Sándorné: igen.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: javaslom ezt a kikötést pontosítani, ráadásul arra sincs 
rálátásunk, hogy kérelmező jövedelme nyugellátásból származik.  
 
Gaál Sándorné: ez így van, de erről kérelmező felelősséggel nyilatkozik.  
 
Csörgő Mihály: és ha kérelmező ingatlana 81 m2? 
 
Nagyházu Miklós: esetleg olyan formában, mint a belterületi építményadó nem 
működhetne? 
 
Csörgő Mihály: egyetértek. Mi történik akkor, ha valaki nincs még 65 éves, de 
nyugdíjas. Feltétlenül szükséges évente megújítani a kérelmet?  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: a javaslatot módosítsuk, úgy hogy az érintett ingatlan 
felépítménye, vagy a lakóterület nem haladhatja meg a 80 m2. 
 
Tóth János: javaslom, fogadja el a Képviselő-testület a Bizottság döntését, mint 
koncepcionális határozatot, a következő bizottsági ülésre a rendelet módosítását a 
javaslat alapján kidolgozza a hivatal és ezt követően pedig a pontosított javaslatról 
dönthet a Képviselő-testület.  
 
Nagyházu Miklós: az életkor is fontos szempont, hiszen fiatalember is lehet 
rokkantnyugdíjas.  
 
Gaál Sándorné: a bizottság azt a feladatot kapta, hogy a lakossági beadvány 
alapján dolgozza ki javaslatát. Ennek a Bizottság eleget tett, és a leginkább 
rászorultak körét próbálta meghatározni a javaslatban. Dönthetünk úgy, hogy 
kiszélesítjük ezt a kört, hozzányúlunk az életkorhoz, jövedelemhez, alapterülethez, 
de nem ez volt a feladat.  
 
Szabó Judit: akit a jövedelme alapján kíván a Képviselő-testület bevonni, az pont az 
a kör, akinek szüksége van az adókedvezményre. 
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: a kérdésnek van alanyi és tárgyi oldala. Alanyi oldalon szóba 
jöhet az életkor, az egészségi állapot. A tárgyi oldalon a jövedelmi viszonyok, és 
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maga az ingatlan. Valóban el kell dönteni mi a koncepció, a kör szélesítése, vagy 
szűkítése.  
 
Nagyházu Miklós: olyan rendeletet szeretnénk hozni, amivel segíthetnénk a 
rászorultakat.  
 
Tóth János: a beadványt aláírók közül egy fő lenne jogosult a kedvezményre.  
 
Gaál Sándorné: van olyan aláíró is, aki nem is ingatlantulajdonos. 
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: tudjuk pontosan hány ingatlant érint pontosan a módosítás?  
 
Gaál Sándorné: pontos adataink nincsenek.  
 
Dr. Sajtos Sándor: amennyiben valaki rászorult a segítségre, a Szociális 
Bizottsághoz mindig fordulhatott.  
 
Schottner Jánosné: soha nem volt elutasítás.  
 
Csörgő Mihály: a segély nem feltétlenül megoldás. 
 
Schottner Jánosné: azt gondolom, hogy az az egy érintett kérelmező, jelenleg is 
kap támogatást az Önkormányzattól.  
 
Csörgő Mihály: szeretném leszögezni, hogy a javaslataim soha nem személyekre, 
irányultak, kizárólag az igazságtalan helyzetet szeretném megszüntetni. 
 
Tóth János: összeírhatjuk azokat a családokat, akik külterületen állandó lakcímmel 
rendelkeznek, és ennek figyelembe vételével lehetne a rendelet módosítását a 
Bizottsági ülésre előkészíteni.  
 
Gaál Sándorné: ezzel a témával már nagyon régóta foglalkozunk. Mindig lesznek 
olyan tulajdonosok, akik lemaradnak. Valahol a vonalat meg kell húzni. Kérem azokat 
a képviselőket, hogy a javaslataikat fogalmazzák meg a Bizottsági ülésre, az 
alapkoncepciót pedig fogadjuk el.  
 
Csörgő Mihály: Jegyző Úr javaslatával értek egyet.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: egyik lehetőség, hogy az alaphatározatot elfogadjuk, és a 
következő ülésen tárgyaljuk, a másik, hogy ez alapján kidolgozok egy új javaslatot. 
 
Tóth János: fogadja el a Képviselő-testület a Bizottság javaslatát rendezőelvnek, ez 
alapján a hivatal előkészíti a bizottság ülésére.  
 
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, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal meghozta döntését.  
  



- 16 - 

140/2013. (08.29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gazdasági 
Bizottság javaslata alapján, és annak további kidolgozására felkéri a 
hivatalt, hogy tegyen javaslatot a helyi adó rendelet módosítására, a 
külterületen élő állandó lakosok adókedvezményére.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a határozat végrehajtására.  
 
Határidő: 2013. 09.12. 
Felelős: Tóth János jegyző 
 

Gaál Sándorné: a bizottsági ülés 2. napirendi pontjában tárgyaltuk az adóbehajtás 
helyzetét. Ennek megfelelően a Gazdasági Bizottság javasolja a testületnek, hogy az 
adóbehajtással foglalkozó ügyintéző 2013. január 1-től minden 5 millió forint behajtás 
után bruttó 150 ezer forint célprémiumban részesüljön. 
 
Szabó Judit: milyen határidő után adjuk át az adóhátralékot behajtásra az 
ügyintézőnek? 
 
Tóth János: a megelőző évi hátralék behajtását kezdeményezzük.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki támogatja a Bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal meghozta döntését.  
 

141/2013. (08.29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2013.01.01-től a behajtott adókintlévőség alapján                            
150.000 Ft/5.000.000 Ft behajtási jutalék felhasználását engedélyezi.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2013. 09.30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

 
Gaál Sándorné: 3. napirendi pontban az önkormányzat tárgyi eszközeinek bérleti, 
illetve kölcsönadási szerződéstervezetét vizsgáltuk. Erre vonatkozóan az alábbi 
döntés született: a Gazdasági Bizottság az önkormányzat tárgyi eszközeinek 
bérbeadására átadás-átvételi szerződés kidolgozását kéri, a minimum bérleti díj és 
kaució összegének meghatározásával.  
 
Szabó Judit: a tárgyi eszköz értékét nem kellene feltüntetni? 
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Gaál Sándorné: ameddig a tárgyi eszköz lista nem áll rendelkezésre, addig nem 
lehet ennek a kérésnek eleget tenni.  
 
Tóth János: javaslom, hogy állapítson meg a Képviselő-testület külön hétvégi és hét 
közbeni napidíjat is.  
 
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, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal meghozta döntését.  
 

142/2013. (08.29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi eszközök bérbeadásáról 
szóló szerződéstervezet kidolgozására a Gazdasági Bizottság 
határozata figyelembe vételével a hivatalt felkéri.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2013. 09.12. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Kulturális Bizottság  
 
Kubanek István: augusztus 20-ai ünnepség nagyon jól sikerült. Mindenkinek 
köszönöm aki ott volt, illetve aki segített az ünnepség előkészítésében.  
 
  Szociális Bizottság  
 
Schottner Jánosné: 27-én volt ülésünk. Az iskolakezdés idejéhez képest, nagyon 
kevés kérelem volt. Attól tartok, hogy sokan kimaradnak az első hónapokban a 
támogatásokból. 21 kérelem érkezett, nagyrészt olyan családok, akik amúgy is 
kapnak gyermekvédelmi támogatást, amit a Szociális Bizottság 5-10.000 Ft-tal 
egészített ki.  
 

7./ Tulajdoni ügyek 
 
  Településrendezési szerződés 
 
Dr. Sajtos Sándor: A beérkezett lakossági kérelmek alapján, a Képviselő-testület 
által támogatott változtatások az egyeztetési anyagban átvezetésre kerültek. Az 
átvezetéssel járó tervezési munka nagyságrendje alapján a kérelmezőkkel a 
településrendezési szerződést meg kell kötni. Javaslom, hogy kérelmezők a 
tervezési díjból az alábbi nettó összegeket vállalják át: 
Magyar Zsombor a 0135/4 hrsz terület EV besorolásának módosítására: 100.000 Ft 
Bálint László a KS-L területen a minimális telekméret lecsökkentésére: 50.000 Ft 
Benkő Gábor a 064/1 hrsz. terület beépíthetőségének megvizsgálására: 200.000 Ft 
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A Kék Duna Tsz területén magánút kialakítása és felosztása minimum 1500m2 
telkekre: 900.000 Ft 
A Réti Antall ügyvéd által az Unger Család nevében benyújtott kérelmét mely a 
magánút (Pataksor - Csallóköz utca) kialakítására vonatkozik, addig amíg a 
csallóközi ingatlanok más tulajdonában vannak, az ott lakók érdekében nem 
javaslom támogatni.  
Van esetleg más javaslat? 
 
Szabó Judit: a 2/2 pontot (Amennyiben jogszabályon alapuló ellenvélemény nem 
alakul ki, az egyeztetési folyamat lezárultával a terveket jóváhagyja) javaslom 
kiegészíteni, és megjegyezni, hogy a Helyi Építési Szabályzat módosításának 
folyamatáról van szó.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: 5 pontban (A Képviselő-testület jelen szerződésben vállalt, 
továbbá az építéssel összefüggő összes kötelezettségét 2014. szeptember 31-ig 
tartja magára nézve kötelezőnek) megfogalmazott kötelezettségek mire utalnak? 
 
Tóth János: ez a pont abban az esetben lép életbe, amennyiben 2014. szeptember 
31-ig nem kezdeményezte a szerződésben foglalt módosítás alapján pl. az építési 
engedély kiadását.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: javaslom a megfogalmazás módosítását: a jelen 
szerződésben vállalt kötelezettségét.  
 
Dr. Sajtos Sándor: javaslom, hogy külön döntsünk a kérelmezők tekintetében. Aki a 
Magyar Zsomborral kötendő szerződés tartamát elfogadja a kiegészítéssel együtt, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal meghozta döntését.  
 

143/2013. (08.29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
településrendezési eszközök módosítására érkezett kérelmekre a 
tervezési díjból az alábbi összeg átvállalását támogatja:  
 
Magyar Zsombor:  100.000 Ft+Áfa 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
településrendezési szerződések megkötésére. 
 
Határidő: 2013. 09.27. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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Dr. Sajtos Sándor: aki a Kék Duna Tsz-szel kötendő szerződés tartamát elfogadja a 
kiegészítéssel együtt, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal meghozta döntését.  
 

144/2013. (08.29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
településrendezési eszközök módosítására érkezett kérelmekre a 
tervezési díjból az alábbi összeg átvállalását támogatja:  
 
Kék Duna Tsz:  900.000 Ft+Áfa 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
településrendezési szerződések megkötésére. 
 
Határidő: 2013. 09.27. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Szabó Judit: a szerződésben szereplő összegeket kérelmezők ajánlották fel? 
 
Nagyházu Miklós: nem az A.D.U. Építész Iroda határozta meg, a tervezési munka 
nagyságrendje alapján.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki a Benkő Gáborral kötendő szerződés tartamát elfogadja a 
kiegészítéssel együtt, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal meghozta döntését.  
 

145/2013. (08.29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
településrendezési eszközök módosítására érkezett kérelmekre a 
tervezési díjból az alábbi összeg átvállalását támogatja:  
 
Benkő Gábor:  200.000 Ft+Áfa 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
településrendezési szerződések megkötésére. 
 
Határidő: 2013. 09.27. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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Dr. Sajtos Sándor: aki a Bálint Lászlóval kötendő szerződés tartamát elfogadja a 
kiegészítéssel együtt, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal meghozta döntését.  
 

146/2013. (08.29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
településrendezési eszközök módosítására érkezett kérelmekre a 
tervezési díjból az alábbi összeg átvállalását támogatja:  
 
Bálint László:  50.000 Ft+Áfa 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
településrendezési szerződések megkötésére. 
 
Határidő: 2013. 09.27. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

  Dr. Gizella Endre kérelme  
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát. 2013. május 7-én megalapították a 
Bogonhátért Területfejlesztési Értékvédelmi Egyesületet, azonban a Budapest 
Környéki Törvényszék abban az esetben hagyja jóvá az Egyesület bejegyzését, 
amennyiben a Képviselő-testület hozzájárul a településrész nevének használatához. 
Kérelmező abban is kéri a Képviselő-testület segítségét, hogy a 2013. szeptember 
10-re tervezett közgyűlés idejére szeretné a Népházat 2 órára ingyenesen igénybe 
venni. Javaslom, a kérelemben foglaltakat támogassa a Képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal meghozta döntését.  
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147/2013. (08.29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui 
Bogonhát településrészen lévő földterületek tulajdonosai által 
létrehozott egyesület nevében a „Bogonhát” megjelölést jóváhagyja 
és annak bírósági bejegyzéséhez hozzájárul.  
 
A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a Bogonhátért 
Területfejlesztési és Érdekvédelmi Egyesület évi közgyűlésének 
megtartására a Népházat 2013. szeptember 10-én 17-19 óráig 
ingyenesen biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2013. 09.13. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

  ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. tervezte a Viola utca 
63. szám (2923 hrsz.) alatti ingatlan elektromos energia ellátásához szükséges 
kiviteli terveket, melyhez kéri a Képviselő-testület tulajdonosi és közútkezelői 
hozzájárulását. A vezeték a Viola utca alatt védőcsőben, földkábellel 16,8 m hosszon 
kerül kiépítésre. Javaslom a kérelem támogatását.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal meghozta döntését.  
 

148/2013. (08.29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete közútkezelői 
és tulajdonosi hozzájárulást biztosít a Tahitótfalu, Viola utca 63. 
szám alatti (2923 hrsz-ú) ingatlan elektromos energia ellátásához 
földkábelen keresztül. Az engedély feltétele közterület-bontási 
engedély kiváltása, valamint a terület eredeti állapotába, az eredeti 
anyagokkal történő visszaállítása. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2013. 09.30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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  DMRV Zrt kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: a DMRV Zrt. KEOP pályázat keretein belül kívánja megvalósítani 
a Szentendrei szennyvíztisztító telep fejlesztését. A fejlesztés célja a vízminőségi 
követelmények teljesítése. A beruházás megvalósításához tulajdonosi hozzájárulás 
szükséges. Javaslom a kérelem támogatását.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal meghozta döntését.  
 

149/2013. (08.29.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi 
hozzájárulást biztosít a DMRV Zrt. Szentendrei szennyvíztelepe 
vízminőséget javító beruházás megvalósításához. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2013. 09.11. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Pintér Zoltán ajánlata 
 
Dr. Sajtos Sándor: korábban már tárgyaltunk a beadványról. Pintér Zoltán 
erdőmérnök közgazdász tavaly május óta dolgozik az Önkormányzatnak. Ennek 
megfelelően dönteni kellene az alkalmazásáról. Az ajánlatban szereplő, a 
szakirányító alapfeladataival, és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó egyéb szakmai 
tevékenység címszó alatt található tételezés szerint a szakmérnök évi díjazása 
1.623.000 Ft+Áfa költséget jelentene az Önkormányzatnak. Javaslom az ajánlat 
elfogadását, és Pintér Zoltán szeptembertől történő alkalmazását.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal meghozta döntését.  
 

150/2013. (08.29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
erdőbirtokosság működtetésében Pintér Zoltán erdőmérnököt 2013. 
szeptembertől alkalmazza 1.623.000 Ft + Áfa/év díjazás mellett.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 
megkötésére, attól az időponttól, melytől az Önkormányzat jogerősen 
bejegyzésre kerül, mint erdőgazdálkodó. 
 
Határidő: 2013. 09.30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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  Intézmények felújítása 
 
Nagyházu Miklós: ismerteti a Sportcsarnok ablakainak festésére beérkezett 
ajánlatok tartalmát (G. Szabó István egyéni vállalkozó: 225.000 Ft, és Spiegelhalter 
Antal egyéni vállalkozó: 269.100 Ft) és javasolja a kedvezőbb elfogadását. 
 
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, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal meghozta döntését.  
 

151/2013. (08.29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Sportcsarnok nyílászáróinak festésével a kedvezőbb ajánlatot adó 
(225.000 Ft) G. Szabó Istvánt megbízza.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a megrendelés kiadására 
a szerződés megkötésére.  
 
Határidő: 2013. 09.12. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

Nagyházu Miklós: a tavalyi évben a Képviselő-testület úgy döntött, nem támogatást 
utal át a háziorvosok számára a fűtésköltség támogatására, hanem az épület 
energetikai felújítását végzi el. Az orvosi rendelő ablakainak felmérése megtörtént, a 
szakemberek szerint felújíthatóak, melynek költsége 498.750 Ft. 
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal meghozta döntését.  
 

152/2013. (08.29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az orvosi 
rendelő ablakainak szigetelésével és felújításával a kedvezőbb 
ajánlatot tevő Borz és Cseke Kft-t megbízza (291 fm – 498.750 Ft). 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a megrendelés kiadására 
a szerződés megkötésére.  
 
Határidő: 2013. 09.12. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Nagyházu Miklós: a Népház nyílászáróinak cseréjére is érkeztek be ajánlatok. 
Abban kell elsősorban dönteni, milyen nyílású ablakokat szeretnénk.  
 
Csörgő Mihály: Bozóki Sándorné gondnok szerint alul kétszárnyas nyíló, felül bukó 
ablakok lennének ideálisak.  
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Nagyházu Miklós: ismerteti az ajánlatokat: 
- Vitálos Tamás: ablakcsere (kettényíló): 708.000 Ft, 

    spaletta cseréje: 288.000 Ft, 
- Frey Kft:   Egybenyíló kivitel: 668.121 Ft, 

    Kettényíló kivitel: 749.217 Ft.  
A Frey Kft-től kértem be ajánlatot a Népház Meggyfa utcai ajtajára is. Amennyiben 
Vitálos Tamás mellett döntünk, szükséges lenne esetleg tőle is kérni akár az ajtó 
javítására, akár cseréjére, mert az ajtó tetején egy 3 cm-es nyílás található.  
 

Dr. Sajtos Sándor: az ajánlat szerint nem vállalja a kőműves munkát.  

 
Csörgő Mihály: szóban már elvállalta, tárgyaltunk róla.  
 
Dr. Sajtos Sándor: küldjön egy pontosított ajánlatot, a szerződéskötés előtt. Az 
ajánlat másik része a spaletták cseréjére vonatkozik.  
 
Nagyházu Miklós: véleményem szerint a spaletták nagyon jó állapotban vannak. 
Árnyékolást szolgálnak, hőtechnikai jelentőségük nincs, nem feltétlenül kell újakat 
csináltatni.  
 
Dr. Sajtos Sándor: javaslom az új ablakokhoz, új spaletták megrendelését.  
 
Csörgő Mihály: 280.000 Ft a spaletták ára. Az ablakokkal megegyező anyagból, 
ugyanolyan felületkezeléssel. 
 
Dr. Sajtos Sándor: aki a kedvezőbb ajánlat elfogadását, valamint a spaletták 
cseréjét támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal meghozta döntését.  
 

153/2013. (08.29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Népház 
nyílászáróinak (6 db ablak, spalettával) cseréjét Vitálos Tamás 
vállalkozótól megrendeli, a beérkezett ajánlat alapján. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  A 117 hrsz-ú ingatlan telekalakítása 
 
Dr. Sajtos Sándor: az ingatlan megosztását már tárgyalta a Képviselő-testület, 
132/2010.(08.05.) számú határozatában a kialakuló 117/2 hrsz új telek közterületi 
csatlakozásához hozzájárulását adta. A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési 
Felügyelősége szakhatósági véleményében hiánypótlásként az Önkormányzat 
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közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulását kérte a 142 hrsz-ú önkormányzati út 
vonatkozásában, ehhez szükséges a testületi határozat. Aki támogatja a kérelmet, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal meghozta döntését.  
 

154/2013. (08.29.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 142 hrsz-ú 
út vonatkozásában közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulását adja a 
117 hrsz-ú telek telekalakításához úgy, hogy a 117/1 hrsz-ú ingatlan 
közútkapcsolatának műszaki megvalósítása során az Önkormányzat 
felügyelete szükséges.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
kiadására.  
 
Határidő:  2013. 09. 30. 
Felelős:  Dr. Sajtos Sándor  

 
  Kiss Tamás kérelme  
 
Dr. Sajtos Sándor: kérelmező beadványában kéri a Képviselő-testületet, ne 
támogassa a Csallóköz utca magántulajdonba adását. Egyetértek a beadvánnyal, és 
javaslom, hogy addig, amíg a csallóközi ingatlanok más tulajdonában vannak, az ott 
lakók érdekében a magántulajdonba adást ne támogassuk.    
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal meghozta döntését.  
 

155/2013. (08.29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Unger 
család kérelmét a Pataksor - Csallóköz utca közti út magánútként 
való kialakítását nem támogatja, amíg a Csallóközi ingatlanok más 
tulajdonában vannak, a meglévő utat közterületként kívánja 
kialakítani.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2013. 09.16. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

  



- 26 - 

 
  Értékvédelmi pályázat 
 
Dr. Sajtos Sándor: a kiírt értékvédelmi támogatásra 23 ingatlantulajdonos 
jelentkezett. Körmendi Judit főépítész megvizsgálta a beadott pályázatokat és az 
alábbi javaslatot tette:  
 
Településkép szempontjából első körben a legkiemelkedőbb helyen lévő három 
épület felújítása támogatható.  
 
1./ Hősök tere 1 (1697 hrsz.) teljes homlokzat felújítása, nyílászáró és portálcsere 

200.000 Ft 

2./ Kossuth u. 28. (1770 hrsz.) kanyar felőli hátsó homlokzat és kerítés felújítása 

200.000 Ft 

3./ Ifjúság u. 16. (1678. hrsz) utcai homlokzat, kerítés és kapu felújítása 200.000 Ft 

 

Amennyiben, az első három helyen támogatott pályázó nem tudja vállalni a külön 

szerződésben meghatározott műszaki tartalom szerinti felújításhoz szükséges önrész 

hozzáadását, akkor sorrendben az alábbi pályázatokat támogatja:  

 

1./ Béke út 18. (2246 hrsz.) utcai kapuk és járda felújítása 100.000 Ft 

2./ Béke út 11. (1845 hrsz.) kőkapu és kerítés felújítása 100.000 Ft 

3./ Béke út 17. (1876 hrsz.) kapu felújítása, díszgömbök helyreállítása 100.000 Ft 

4./ Kossuth u. 53. (1822 hrsz.) Béke utcai homlokzat és kerítés felújítása 100.000 Ft. 

Nagyházu Miklós: nagy volt az érdeklődés. A pályázatokat Körmendi Judit főépítész 
bírálta el szakmai szempontok alapján, maximálisan szem előtt tartva azt, hogy ez a 
pályázat a településkép javítását szolgálja az ófalui részen. Érdemes lesz jövőre is 
folytatni a pályázatot, esetleg a keretösszeget is növelhetnénk. 
 
Dr. Sajtos Sándor: aki támogatja Körmendi Judit javaslatát, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal meghozta döntését.   



- 27 - 

156/2013. (08.29.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tahitótfalu Képviselő-
testülete az értékvédelmi pályázatra beérkezett pályázatok közül a településkép 
szempontjából első helyen az alábbi épületet felújítását támogatja: 
 

Hősök tere 1 1697 hrsz. 
teljes homlokzat felújítása, 
nyílászáró és portálcsere  

200.000 Ft 

Kossuth u. 28. 1770 hrsz. 
kanyar felőli hátsó homlokzat és 
kerítés felújítása 

200.000 Ft 

Ifjúság u. 16. 1678 hrsz. 
utcai homlokzat, kerítés és kapu 
felújítása 

200.000 Ft 

 
Amennyiben, az első három helyen támogatott pályázó nem tudja vállalni a 
külön szerződésben meghatározott műszaki tartalom szerinti felújításhoz 
szükséges önrész hozzáadását, akkor sorrendben az alábbi pályázatokat 
támogatja:  

Béke út 18. 2246 hrsz. utcai kapuk és járda felújítása 100.000 Ft 

Béke út 11. 1845 hrsz. kőkapu és kerítés felújítása 100.000 Ft 

Béke út 17. 1876 hrsz. 
kapu felújítása, díszgömbök 
helyreállítása 

100.000 Ft 

Kossuth L. u. 53. 1822 hrsz. 
Béke utcai homlokzat és kerítés 
felújítása  

100.000 Ft 

    
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egyenként meghatározott 
műszaki tartalmú pályázati szerződések megkötésére.  
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 
 
Határidő: 2013. 09.16. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 
Szabó Judit: sajnálatos, hogy nem tettük közzé azt, hogy a keretösszeg 600.000 Ft.  
 

8./ Egyebek 
 
Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatást ad a Magyarország, szeretlek! című műsorban való 
szereplésről.  
 
Nagyházu Miklós: a Csereklye ház elbontásra került, célszerű lenne a területet 
elkeríteni. A településen vannak olyan kátyúk, amiket még az előző cég bontott ki, de 
nem fejezte be a javítást.  
 
Sajtos Sándor: felmondtuk a szerződést a szentendrei kivitelezővel.  
 
Szabó Judit: a szabadidőparkban sok üvegcserép van eldobálva, szükséges lenne 
azok eltakarítása.  
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Gaál Sándorné: kérem, hogy a hivatal szólítsa fel a Napsugár presszó tulajdonosát, 
hogy zárjon be időben, 10 óra után már ne hangoskodjanak, mert az ott lakók nem 
tudnak pihenni.  
 
Szabó Judit: Tahiban a piacon szemetest kellene kihelyezni. Az ott árulók kérését 
tolmácsolom.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a piac üzemeltetőjének továbbítom a kérést.  
 
Tóth János: két témában javaslom zárt ülés tartását.  
 
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, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal meghozta döntését.  
 

157/2013. (08.29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete zárt ülést 
rendel el ápolási díj fellebbezése és szociális lakáskérelem 
tárgyában a kérelmezők személyiségi jogai miatt. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Ezt követően a Képviselő-testület 22,51 órától zárt ülésen folytatta munkáját.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt Dr. Sajtos Sándor polgármester 23,05 órakor 
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az ülést bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Sajtos Sándor Tóth János 
polgármester jegyző 

 
 
 
 


