
- 1 - 

Tahitótfalu Községi Önkormányzat 
 Képviselő-testülete 
 
Szám: 18/2013. 
 

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

12-én (csütörtök) 17,00 órakor tartott 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).  
Megköszöni a településképet megformázó gobelin készítőinek, Bozóki Sándorné, 
Niesz Ferencné, Borisz Jánosné, Bán Andrásné munkáját és részükre ajándékot ad 
át.  
Javaslatot tesz a napirendre (1 és 3. napirendi pont cseréje).  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal a napirendet elfogadta.  
 
NAPIREND: 
 

1./ Bizottságok tájékoztatója 
Előadó:  Bizottsági elnökök  
 

2./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
Előadó: Újlaki Anikó jogi előadó 
  Tariq Adél esélyegyenlőségi mentor 
 

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

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

5./ A Képviselő-testület 2013. évi munkájának értékelése, a 2014. évi 
munkaterv elfogadása 
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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6./ Helyi rendeletek felülvizsgálata, módosítása (szociális rendelet, 
hulladékgazdálkodási) 
Előadó: Tóth János jegyző 
 

7./ Döntés a Bursa Hungarica pályázatról 
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

8./ Egyebek 
 

1./ Bizottságok tájékoztatója 
 
  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
 
Nagyházu Miklós: december 5-én tárgyaltuk a közvilágítás rekonstrukciós 
lehetőségeit. Horváth László és Domonkos Gyula meghívott szakértők 
véleményének meghallgatása után a bizottság javasolja, hogy a jövőbeni átépítés a 
LED-es technológia felhasználásával történjen, fokozott figyelemmel a felhasznált 
anyagok, és gyártók kiválasztásánál. Árajánlatokat az utcákra lebontott, minimális 
megvilágítási igényt tartalmazó felmérés alapján kell bekérni. A LED-es közvilágítási 
technológia jelenlegi igen magas beruházási költségei miatt, az átalakítás csak 
jelentős pályázati forrás igénybevételének lehetősége mellett valósítható meg. 
Ugyanezen az ülésen a 2. napirendi pontban összeállítottuk a 2014. évi 
településfejlesztési koncepciót. A Bizottság javaslata a következő:  

 Új konyha és ebédlő építése, 

 Ősz utca rekonstrukciója kiszélesítéssel, 

 Tornacsarnok és öltöző homlokzatjavítása, 

 Tornacsarnok és kiszolgáló helyiségek energetikai korszerűsítése több 
lépésben. (Energia audit készítése, pályázati lehetőségek igénybe vétele) 

o Kondenzációs gázkazán üzembe helyezése (gázmérő csere), 
o Használati igényekhez igazodó HMV előállítás és tárolás, 
o Alternatív fűtési lehetőségek vizsgálata (pellet, brikett vagy faapríték 

kazán), 
o Megújuló energiaforrás (napkollektor) igénybevétele a Sportcsarnok és 

az új konyha-ebédlő használati melegvíz előállításánál, 

 Posta- és gyógyszertár épületének külső festése, 

 Közterületi játszóterek felújítása, szabványosítása, 

 Ravatalozó előtető építése, 

 Trianoni emlékműnél a központi kör és hídra vezető sétány térkőburkolása, 

 Pisztrángosnál lévő épület állagmegóvó javítása, 
A harmadik napirendi pont a Tiszta udvar, rendes ház pályázat értékelése volt. A 
bizottság javasolja, hogy a 2013. évi pályázaton induló mindhárom ingatlantulajdonos 
10.000 Ft pénzjutalomban részesüljön, és a szokott módon emléklappal és plakettel 
jutalmazzuk munkájukat. 
A december 11-én tartott bizottsági ülésen az első napirendi pont, a konyha és 
ebédlő vázlattervének bemutatása volt, mellyel kapcsolatban a bizottság az alábbi 
megállapításokat tette:  



- 3 - 

- az előteret úgy kell kialakítani, hogy az egyszerre érkező iskolai csoportok 
kabátjainak elhelyezése, valamint kézmosása biztosítható legyen, 

- a nyaktagban lehet a szélfogót kialakítani, az előtérben elhelyezendő 
funkciók elhelyezésével az étterem mérete ne csökkenjen, 

- az épület külső megjelenésében illeszkedjen a falusi településképbe, a 
jelenlegi homlokzat kialakítás nem megfelelő, a tömbben meglévő 
épületekhez való illeszkedés fontos tényező, 

- a továbbtervezett vázlatterveket kéri a bizottság megvitatás céljából január 
15-én újra bemutatni. 
 

Dr. Sajtos Sándor: aki a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázatra vonatkozó bizottsági 
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.  
 

239/2013. (12.12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi 
"Tiszta udvar, rendes ház" pályázaton induló mindhárom 
ingatlantulajdonost 10.000 Ft-os pénzjutalomban részesíti és a 
szokott módon emléklappal és plakettel jutalmazza munkáját. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 01. 31.  
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Gazdasági Bizottság 
 
Gaál Sándorné: a Bizottság nem ülésezett.  
 
  Kulturális Bizottság 
 
Kubanek István: a Bizottság nem ülésezett, de megragadom az alkalmat, hogy 
megköszönjem az „Advent Tahitótfalun” rendezvénysorozat lebonyolítóinak a 
segítséget.  
Tekintettel arra, hogy Karácsony János Ádám lemondott a Kulturális Bizottsági 
tagságáról, javaslom Wegroszta Gyulát külsős bizottsági tagnak.  
 
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.  
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240/2013. (12.12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kulturális 
és Oktatási Bizottság (külsős) tagjává Wegroszta Gyulát 
megválasztja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat és a 
megbízólevél kiadására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

  Szociális Bizottság 
 
Schottner Jánosné: minden kérelmet elbíráltunk az utolsó bizottsági ülésen, amit a 
mai napon tartottunk. A tartós élelmiszergyűjtés nagyon sikeres volt, sok csomagot 
tudtunk készíteni a rászorult családoknak.  
Az Idősek Napja rendezvény tegnap került megrendezésre, nagyon jól sikerült 
köszönöm mindenkinek, aki segített a lebonyolításban. Nagyon boldog karácsonyt 
kívánok.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a Gazdasági Bizottság külsős tagja Rajos Istvánné lett a 
Képviselő-testület 217/2013. (11.14.) határozata szerint, a jelen ülésen pedig 
Wegroszta Gyula a Kulturális Bizottság tagja. Kérem őket az eskü letételére.  
 
Ezt követően a megválasztott bizottsági tagok esküt tesznek. 
 
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 
másokkal is megtartatom; bizottsági tisztségemből eredő feladataimat a Tahitótfalu 
község fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Dr. Sajtos Sándor átadja a megbízóleveleket a bizottsági tagok Rajos Istvánné és 
Wegroszta Gyula számára.  
 

2./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
 
Újlaki Anikó (jogi előadó): az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31.§-a 
alapján a települési önkormányzatoknak ötévente, öt évre szóló esélyegyenlőségi 
programot kell készíteniük, melyet két évente felül kell vizsgálniuk. 
2013. július 1-től csak azok az Önkormányzatok részesülhetnek pályázati úton 
odaítélt támogatásokban, akik a hatályos jogszabályoknak megfelelő 
esélyegyenlőségi tervvel rendelkeznek. 
Az esélyegyenlőségi terv elkészítésének, felülvizsgálatának részletes szabályait – az 
Ebktv-n túl – a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011.(XII.27.) Korm. rendelet, valamint a 
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helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 
2/2012.(VI.5.) EMMI rendelet rögzíti. 
A fenti szabályokban meghatározottak végrehajtása érdekében, azokkal 
összhangban teszek javaslatot Tahitótfalu Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi 
Programjának elfogadására. 
Az esélyegyenlőségi program helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll. 
A helyzetelemzésben került meghatározásra, hogy a Tahitótfalu községben élő 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben élők, 
romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők a teljes lakossághoz viszonyítva 
milyen lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi, szociális és területi mutatókkal 
rendelkeznek és ezek alapján milyen esélyegyenlőtlenségi problémákkal küzdenek. 
Az intézkedési terv tartalmazza a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex 
kezelése érdekében szükséges intézkedéseket és megvalósításuk időrendi 
ütemezését, forrásszükségletét.  
A Kormány, az Önkormányzatok számára a helyi esélyegyenlőségi programjuk 
elkészítéséhez a Türr István Képző és Kutató Intézeten (a továbbiakban: TKKI) 
keresztül nyújt segítséget képzés és mentorhálózat biztosításával.  
Jegyző Úr engem jelölt meg a HEP tanfolyam elvégzésére és a HEP elkészítésére. A 
mentor kijelölésére 2013. októberben került sor, míg a három alkalomból álló 
képzéssorozat időpontjai 2013. október 3-a, október 31-e és november 14-e voltak. 
Mind három alkalmon részt vettem. 
Az önkormányzatoknak az általuk elfogadott helyi esélyegyenlőségi programot a 
helyben szokásos módon közzé kell tenniük, valamint soron kívül meg kell küldeniük 
a TKKI számára, mely azt megfelelőség esetén, a honlapján közzéteszi.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az 
Esélyegyenlőségi Programot elfogadni szíveskedjen. 
 
Tariq Adél esélyegyenlőségi mentor: rövid tájékoztatást ad Tahitótfalu Község 
Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról. (mellékelve).  
 
Dr. Sajtos Sándor: Tahitótfalu Község Esélyegyenlőségi Programját elfogadásra 
javaslom. 
 
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.  
 

241/2013. (12.12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját elfogadta. 
 
A Képviselő-testülete felhatalmazza Tóth János jegyzőt, hogy az 
elfogadott Esélyegyenlőségi Programot küldje meg a Türr István 
Képző és Kutató Intézet számára. 
 
Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester  
Határidő:  2013.12.31. 
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3./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
Tóth János: ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatást.  
208/2013. (11.14.) határozatával a Képviselő-testület jóváhagyta a 
Településrendezési szerződés módosítását a Kék Duna Szövetkezettel. A 
határozatot megküldtük a szerződés előkészítése folyamatban van. A szerződés 
elkészült 2 példány kiküldve aláírásra. 
209/2013. (11.14.) határozatával úgy döntött a Képviselő-testület, hogy nem 
hosszabbítja meg a Fasori Református Egyházközséggel a gyermektábor bérleti 
szerződését, de részükre 2014.07.20 - 08.31-ig biztosítja a tábor kizárólagos 
használatát. A határozatot megküldtük, a szerződés előkészítése folyamatban van.  
210/2013. (11.14.) határozatával támogatta a Képviselő-testület a Volánbusz 
menetrendi változtatását. A határozatot megküldtük.  
211/2013. (11.14.) határozatával biztosította a Képviselő-testület az iskolások 
parlamenti látogatásának költségeit. A határozatot kiadtuk.  
212/2013. (11.14.) határozatával a Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.  
213/2013. (11.14.) határozatával támogatta a Képviselő-testület egy új könyvelői 
szoftver megvásárlását. A határozatot megküldtük, a szerződés megkötése 
folyamatban van.  
214/2013. (11.14.) határozatával döntött a Képviselő-testület a „konyha-ebédlő” 
építési –tervezési pályázati kiírás eredményességéről, melynek során a Konstruma 
Mérnöki Irodát hirdette ki nyertes pályázónak. A határozatot megküldtük, a szerződés 
megkötése folyamatban van.  
215/2013. (11.14.) határozatával támogatta a Képviselő-testület a Tahitótfalui Közös 
Önkormányzati Hivatal bérkiadás keretének emelését, a 084 hrsz-ú út építésével 
összefüggő jóteljesítési garancia összegével a költségvetési tartalék terhére. A 
határozatot kiadtuk.  
216/2013. (11.14.) támogatta a Képviselő-testület a polgármester részére 1 havi 
bérének megfelelő jutalom megállapítását. A határozatot kiadtuk, a jutalom 
kifizetésre került.  
217/2013. (11.14.) határozatával tudomásul vette a Képviselő-testület Karácsony 
János Ádám lemondását a Gazdasági illetve Kulturális bizottságokban betöltött 
tagságáról. A határozatot megküldtük.  
218/2013. (11.14.) határozatával engedélyezte a Képviselő-testület a Baptista 
Gyülekezet részére a 1394/3/4 hrsz-ú önkormányzati ingatlan, valamint a Tahi 
parkoló egy részének használatát az „Advent Tahitótfalun” rendezvénysorozat ideje 
alatt. A határozatot megküldtük.  
219/2013. (11.14.) határozatával támogatta a Képviselő-testület Mezővári és 
Tahitótfalu testvértelepülési együttműködését. A határozatot kiadtuk. A 
testvértelepülési szerződés aláírására 2014. március 15-én kerül majd sor.  
220/2013. (11.14.) határozatával engedélyezte a Képviselő-testület a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom részére kettős kereszt felállítását. A határozatot 
megküldtük.  
221/2013. (11.14.) határozatával a Képviselő-testület meghosszabbította a zöldség-
gyümölcs üzlet közterület-használatát 2014. december 31-ig. A határozat 
megküldtük.  
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222/2013. (11.14.) határozatával a Képviselő-testület jóváhagyta Bolláné Pintér 
Katalin módosított bérleti szerződését. A határozatot kiadtuk, a szerződés aláírása 
megtörtént. 223/2013. (11.14.) határozatával a Képviselő-testület jóváhagyta a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság módosított bérleti szerződését. A határozatot 
megküldtük, és a szerződést megküldtük Szászné dr. Szedlák Andrea (Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság, Gazdasági Igazgatóság Igazgatási Osztály) részére, aki 
kötelező véleményezésre felterjesztette az ORFK-nak. Válasz még nem érkezett.  
224/2013. (11.14.) határozatával a Képviselő-testület meghosszabbította a Cserker 
Top Kft szerződését a síkosságmentesítési feladatok ellátására, változatlan áron, a 
2013/2014 évadra. A határozatot megküldtük a szerződés aláírása megtörtént.  
225/2013. (11.14.) határozatával a Képviselő-testület jóváhagyta a 
településrendezési eszközök módosítására elindított egyeztetés újra indítását. A 
határozatot megküldtük.  
226/2013. (11.14.) határozatával a Képviselő-testület hatályon kívül helyezte a 
198/2013. (10.17.) határozatát, és a 227/2013. (11.14.) határozattal új döntést hozott 
Dr. Császy Zsolt ügyében. A kisajátítási eljárás megindítására, valamint a 
csereingatlan felajánlására vonatkozó határozatot megküldtük az érintett 
tulajdonosok számára.  
228/2013. (11.14.) határozatával a Képviselő-testület hozzájárult a gát pályázatban 
érintett 072/25 valamint 075 hrsz-ú ingatlanok megosztásához. A határozatot 
megküldtük.   
229/2013. (11.14.) határozatával engedélyezte a Képviselő-testület a Tahitótfalui 
Sportegyesület számára a Sportcsarnok ingyenes használatát a téli edzések 
megtartására. A határozatot kiadtuk.  
230/2013. (11.14.) határozatával a Képviselő-testület rendkívüli ülés összehívásáról 
döntött az önkormányzati intézmények bérbeadására vonatkozóan. A rendkívüli 
ülésre 2013. november 26-án került sor.  
231/2013. (11.14.) határozatával tulajdonosi hozzájárulását biztosította a Képviselő-
testület a 2067 hrsz-ú csőzsilip fejlesztési munkáihoz. A határozatot kérelmező 
számára megküldtük.  
232/2013. (11.14.) határozatával a Képviselő-testület nem módosította a helyi adó-, 
és díj rendeleteit, kivétel ez alól a hirdető táblákra vonatkozó díj, melyet rendeletben 
szabályozott. A rendeletmódosítás a honlapon megtalálható.  
233/2013. (11.14.) határozatával döntött a Képviselő-testület a Közmeghallgatásról. 
A közmeghallgatás 2013. november 20-án a határozat szerint lebonyolításra is került.  
234/2013. (11.14.) határozatával a Képviselő-testület egyetértett Szűcs Roland 
körzeti megbízotti kinevezésével. A határozatot megküldtük.  
235/2013. (11.14.) határozatával a Képviselő-testület zárt ülés megtartásáról döntött, 
amelyen további döntés nem született.  
236/2013. (11.26.) határozatával a Képviselő-testület a Baba-Mama Klub részére a 
Sportház bérleti díjából 30% kedvezményt biztosít a foglalkozások idejére 2014. 
április 30-ig. A határozatot megküldtük.  
237/2013. (11.26.) határozatával a Képviselő-testület Sipos István kérésére a 
Sportház bérleti díjából 30% kedvezményt biztosított karate edzések idejére 2014. 
április 30-ig. A határozatot megküldtük.  
238/2013. (11.26.) határozatával a Képviselő-testület 50.000 Ft támogatást nyújt a 
Dagober Kupa rendezvényhez, valamint a lebonyolításra december 27-én a 
Sportcsarnokot ingyenesen biztosítja.  
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Dr. Pálvölgyi Tamás: az árvíz által magáningatlanokban esett károk tekintetében 
született döntés értelmében valószínűleg a jövő hét folyamán kifizetésre kerülnek a 
támogatási összegek.  
 
Dr. Sajtos Sándor: beszámol az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről.  
Dunakanyari Csatornázási Társulás 
A KEOP-1.2.0/B-10-2010-0061 pályázat keretében megkezdődött Tahitótfalu 
területén a fejlesztés által érintett ingatlanok geodézia felmérése, melyet a 
Dunakanyar-Konzorcium kivitelező szervezet alvállalkozójaként az Argon-Geo Kft 
(1143. Budapest, Hungária krt. 134.) végez. 
A felmérési munka során esetenként szükségszerű, hogy az érintett ingatlanokon is 
mérésekre kerüljön sor, ezért a földmérők bejutását az ingatlanra biztosítani kell a 
tulajdonosoknak. A projektet az aláírástól számított 24 hónap alatt kell megvalósítani 
a kivitelezőnek. A tervek szerint a földmunkák jövő márciusban elkezdődhetnek. 
Dunakanyari Önkormányzati Társulás 
A Tahitótfaluban létesítendő tűzoltóőrs és mentőállomás finanszírozására 
vonatkozóan Pintér Sándor belügyminiszter 2013. december 10-én érkezett 
levelében arról tájékoztatott, hogy a projekt megvalósítása a Belügyminisztérium 
2014. évi költségvetésében sem szerepel. Ezzel kapcsolatban 2013. december 17-re 
DÖT ülést hívtam össze, melyen a Társulás jövőjéről lesz szó. 
Szentendrei-sziget töltésfejlesztése 
A töltésfejlesztés megvalósítása mely 2012. év ősze óta tart, a végéhez ért. A 
műszaki átadás átvétel megtörtént, ünnepélyes keretek között történő átadására a 
későbbiekben kerül majd sor.  
Tahitótfalui Óvodák csoportlétszám túllépése 
A 2013. szeptember 1-vel hatályba lépő 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú 
melléklete szerint, gyermekcsoportonként a csoportszoba alapterülete nem lehet 
kevesebb, mint 2 m2/fő. Tekintettel arra, hogy a jogszabályváltozások alapján nem 
biztosított óvodáinkban a 2m2/fő férőhelymutató, Dr. Hoffman Rózsa államtitkárnak írt 
levelünkben kérelmeztük, hogy az óvodai elhelyezésre vonatkozó létszámkorlát 
túllépését engedélyezze számunkra. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár válaszlevelében arról tájékoztatott, hogy a jogszabályi rendelkezés alól 
egyedi mentesítés megadására nincs lehetőség mivel a rendelet hatálybalépésekor 
működő nevelési-oktatási intézmények esetében a fenntartónak, működtetőnek 
2013. május 31-ig kellett a 2. számú mellékletnek eleget tenni. Álláspontjuk szerint a 
rendelkezés végrehajtására a rendelet kihirdetése 2012. augusztus 31. és a kitűzött 
határidő 2013. május 31. között, elegendő idő állt rendelkezésre.  
December 6-án kelt levelében Brassói Sándor a Köznevelés-irányítási Főosztály 
főosztályvezetője szintén arról tájékoztat, hogy a jogszabály alól nincs mentesség, 
azonban kérésünk tárgyában, saját hatáskörben és felhatalmazással Tahitótfalu 
Község Önkormányzata jogosult dönteni. Felhívja a figyelmünket arra, hogy e 
tájékoztatás nem minősül a minisztérium állásfoglalásának, jogi iránymutatásának 
valamint tanácsadásának sem, kizárólag a minisztérium szakmai álláspontját tükrözi, 
amely egy esetleges jogvita esetén az eljáró bíróságot nem köti.   
„Itthon vagy! Magyarország Szeretlek” 
Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatunk értékelése alapján az igényelt 
790.000 Ft-ból 400.000 Ft támogatást ítéltek meg számunkra.  
Az elmúlt időszak fontosabb programjai a következőek voltak:  
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2013. november 29-én iskolásaink a Lovas Világkupa rendezvényen vettek részt, 
majd december 5-én a Parlamentben is látogatást tettek Dr. Tarnai Richárd 
kormánymegbízottal. 
Szintén 2013. december 5-én a Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti és 
Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya meghívásának eleget téve részt vettem a 
SZÍNEK, SZIMBÓLUMOK A MAGYAR VIDÉK ÉLETÉBEN című adventi vásárral 
egybekötött kiállításon, mely kapcsolódik a Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti 
Államtitkársága "II. KÁRPÁT-MEDENCEI ÖSSZEFOGÁS" rendezvényéhez. 
2013. december 9-én az „Advent Tahitótfalun” rendezvénysorozaton belül a 
Református gyülekezeti teremben a Jancsó Alapítvány felkérésére az Erdélyi 
Művészet és Örökség Egyesület készítette „Háromszéki Kúriák” című kiállítás 
megnyitóját tartottuk.  
Kovács Judit sakkozó már második éve az országos korosztályos bajnokság 
meghatározó tagja. Tavaly az Európa Uniós Bajnokságon képviselte 
Magyarországot, bronzérmes lett. Az idei teljesítménye alapján a Sakkszövetség a 
korosztályos világbajnokságra jelölte, melyet az Egyesült Arab Emírségek szervez, 
Al-Ain-ban, e hónapban. Sok sikert kívánunk Neki! 
 

4./ Tulajdoni ügyek 
 
  Türr István Képző és Kutató Intézet levele 
 
Dr. Sajtos Sándor: A Kormány 1704/2013 (X.8.) kormányhatározata alapján a téli 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódva a Kutató Intézet munkatársainak Tahitótfalun 23 
főt kell alapkompetencia képzésben részesítenie. A résztvevők álláskeresők, és az 
Önkormányzat által közfoglalkoztatásban vannak. Felkérték az Önkormányzatot az 
oktatási helyszín biztosítására, azonban terem bérletére 1650 Ft/óra díjat fizetnének 
csak, szemben a Faluház bérleti díjával, amely 2500 Ft+Áfa/óra. Kérem a Képviselő-
testület jóváhagyását a bérleti díj csökkentésére.  
 
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.  
 

242/2013. (12.12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Türr István 
Képző és Kutató Intézet kérésére a közfoglalkoztatottak 
alapkompetencia képzéséhez a Faluházat 1650 Ft/óra bérleti díj 
ellenében biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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  Antalné Kristóf Edina kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: Antalné Kristóf Edina 1227/1 hrsz-ú ingatlanára a 
szennyvízcsatorna-csonk a csatornahálózat kiépítésekor nem került bevezetésre. Az 
utcai gerinchálózatra történő rákötést, annak terveztetését, engedélyeztetését, a 
földmunkákat, az aszfaltozást a tulajdonos saját költségén végeztette el. A fentiekre 
hivatkozva javaslom a közműfejlesztési hozzájárulás (98.000,- Ft) visszafizetését a 
kérelmező részére. 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.  
 

243/2013. (12.12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Antalné 
Kristóf Edina részére a 1277/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában – 
tekintettel a szennyvízcsatorna gerinchálózatra történt önerős 
csatlakozásra – a közműfejlesztési hozzájárulást (98.000,- Ft) 
visszafizeti.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 01.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Önkormányzati ingatlanok megosztása 
 
Dr. Sajtos Sándor: A gát beruházással kapcsolatosan a magáningatlanok mellett a 
073/1, illetve a 078 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok is érintettek. Mivel a 
telekmegosztás minden esetben a tulajdonos hozzájárulásával történik, így ebben az 
esetben a Földhivatali bejegyzéshez a Képviselő-testület jóváhagyó határozata 
szükséges. Aki egyetért az ingatlanok megosztásával, az írásos előterjesztésben 
szereplő módon, 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.  
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244/2013. (12.12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP 
2.1.2/2F-09-11-2012-0004 jelű, „Dunamenti árvízvédelmi 
beruházások Tahitótfalu területén” című pályázatban érintett 073/1 
hrsz. alatt felvett kivett út megjelölésű 2172 m2 alapterületű valamint 
a 078 hrsz. alatt felvett, kivett út megjelölésű 764 m2 ingatlanok 
megosztásához a Képviselő-testület hozzájárulását adja, az alábbiak 
szerint. 
 
073/1 hrsz:  
A megosztással létrejövő ingatlanok: 
075/85 hrsz alatt felvett kivett gát megjelölésű 307 m2 alapterületű 
ingatlan  
075/84 hrsz alatt felvett, kivett út megjelölésű, 1391 m2 alapterületű 
ingatlan  
075/86 hrsz alatt felvett, kivett út megjelölésű, 160 m2 alapterületű 
ingatlan valamint, a 
075/87 hrsz alatt felvett, kivett út megjelölésű, 317 m2 alapterületű 
ingatlan. 
 
078 hrsz:  
A megosztással létrejövő ingatlanok: 
 
075/289 hrsz alatt felvett kivett gát megjelölésű 133 m2 alapterületű 
ingatlan 
075/288 hrsz alatt felvett, közút megjelölésű, 62 m2 alapterületű 
ingatlan 
075/290 hrsz alatt felvett, közút megjelölésű, 82 m2 alapterületű 
ingatlan valamint, a 
075/291 hrsz alatt felvett, közút megjelölésű, 487 m2 alapterületű 
ingatlan. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Vega-Food Kft kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: a tervek a Településfejlesztési Bizottság 2013. február 6-án 
megtartott ülésén bemutatott, egyeztetett elképzelések alapján készültek. A 1172 
hrsz-ú közterület (Hősök tere) az Önkormányzat tulajdona, kezelői jog az ingatlanra 
nincs bejegyezve. A Hősök tere ténylegesen a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
kezelésében áll, ezért a tervező a MKN Zrt-től is kérte a közútkezelői hozzájárulást. 
Önkormányzatunktól a közútkezelői hozzájárulást a járdára vonatkozóan is 
elegendőnek ítélte meg a létesítmény tervezője. A tervek Körmendi Judit főépítész 
asszonnyal egyeztetve lettek, a határozat javaslat az Ő jóváhagyásával készült. Aki 
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.  
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A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.  
 

245/2013. (12.12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete közútkezelői,- és 
tulajdonosi hozzájárulását biztosítja a Tahitótfalu, Hősök terén épülő 
élelmiszer áruház belső úthálózat és közútkapcsolat, valamint 
útvíztelenítés érdekében készült útépítési engedély és vízjogi 
létesítési engedély benyújtásához. A közútkezelői hozzájárulását a 
1772 hrsz-ú ingatlan érintett járda felületei vonatkozásában adja 
meg. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 01.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
 

5./ A Képviselő-testület 2013. évi munkájának értékelése, a 2014. évi 
munkaterv elfogadása 

 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a megküldött statisztikát: a Képviselő-testület 2013-ban 
összesen 18 ülést tartott, melyből 5 alkalommal került sor a munkaterven kívüli ülés 
összehívására. Falugyűlésre és Közmeghallgatásra 1-1 alkalommal került sor ebben 
az évben.  
Idén 14 rendeletet alkottunk, módosítottunk, valamint 238 határozatot hoztunk.  
A Bizottságok munkája 2013-ban az alábbiak szerint alakult.  
A Szociális Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8, a 
Gazdasági Bizottság 10, a Kulturális Bizottság 6 alkalommal ülésezett, a 
Közbeszerzési Bizottság összehívására idén nem került sor.  
Röviden értékeli az idei év eseményeit.  
 
Ezt követően Tóth János jegyző ismerteti a Képviselő-testület tervezett 2014. évi 
munka és üléstervet.  
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Általános napirendek: 
 

1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról 

2./ Bizottságok tájékoztatója 
3./ Tulajdoni ügyek 

 

Január.16. 

 
1./ A költségvetés előkészítése 
2./ Rendezvényterv elfogadása 

 

Február 13. 

 
1./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadása 
2./ Tájékoztató a beruházások helyzetéről 

 
 
02.24-27.  
Falugyűlés 
 

Tájékoztató az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

Március 13. 
 

 
1./ Március 15-i ünnepség előkészítése 
2./ Tájékoztató a rendőrség munkájáról 
3./ Tájékoztató az intézmények felújításáról, karbantartásáról 

 

Április 10. 

 
1./ Civil szervezetek pályázatai 
2./ Önkormányzati rendezvények előkészítése 
3./ A 2013. évi költségvetés zárszámadásának elfogadása 

 

Május 08. 

 
1./ Helyi rendeletek felülvizsgálata 
2./ Beszámoló a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal működéséről 

 

Június 12. 

 
1./ Parlagfű mentesítési program 
2./ Tájékoztató a konyha működéséről 
3./ Tájékoztató a Tűzoltóság működéséről 

 

Július 03. 

 
1./ Pályázatokról tájékoztatás 
2./ Augusztus 20-i ünnepség előkészítése, kitüntetésekről döntés 

 

Augusztus 28. 

 
1./ Tájékoztató a gyermekorvosi-fogorvosi ellátásról 
2./ Tájékoztató az iskola és az óvoda működésérő 

 

Szeptember 
11. 

 
1./ A költségvetés ½ éves teljesítéséről  tájékoztató 
2./ Tájékoztató a nyári karbantartás végrehajtásáról 
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Október  

Alakuló ülés 
1./ Október 23-i ünnepség előkészítése 
2./ SZMSZ felülvizsgálata  
3./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 

 

November 

 
1./ Tájékoztató a felnőtt háziorvosi ellátásról 
2./ Adó és díj rendeletek felülvizsgálata 

 

November 24-
27. 

 
Közmeghallgatás 
1./ A költségvetés ¾ évi beszámolójának elfogadása 
2./ A 2015. évi költségvetési koncepció elfogadása 
3./ Egyebek 

 

December 11. 
 

1./ Éves munka értékelése  
2./ Következő évi munkaterv elfogadása 

 
Dr. Sajtos Sándor: aki egyetért a Képviselő-testület 2014. évi munka és üléstervével 
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.  
 
 

246/2013. (12.12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi 
munkatervét elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat kiadására. 
 
Határidő: 2013. 12.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
6./ Helyi rendeletek felülvizsgálata, módosítása (szociális rendelet, 

hulladékgazdálkodási) 
 
Tóth János: A Magyar Közlöny 91. számában jelent meg az önkormányzati segély 
kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013.évi LXXV. törvény (a 
továbbiakban: Tv.), melynek 5.§-a és 6.§-a értelmében a települési önkormányzat 
legkésőbb 2013. december 31-ig rendeletében szabályozza az önkormányzati segély 
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 
ellenőrzésének szabályait. 
Az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
összevonásával létrehozandó önkormányzati segély 2014. január 1-jével hatályba 
lépő szabályai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
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törvény (a továbbiakban: Szt.) átmeneti segély törvényi rendelkezéseinek 
alapulvételével kerültek kidolgozásra. 
Az új szabályozás az önkormányzati segély tekintetében: 

 kimondja, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási 
gonddal küzdő személyek részére nyújt önkormányzati segélyt, elsősorban 
azon személyek részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más 
módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt 
többletkiadások– így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár 
elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 
megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a 
nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek 
családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a 
gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak, 

 bevezeti az egységes jövedelmi értékhatárt, ami nem jelent mást, minthogy az 
ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi családi 
jövedelemhatár önkormányzati rendeletben szabályozott mértéke az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál (37 050 forint) nem lehet 
alacsonyabb, 

 folyósítható meghatározott időszakra havi rendszerességgel vagy adható eseti 
jelleggel, 

 az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként is 
megállapítható, melynek összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos 
legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, 
ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását 
veszélyezteti. 

 kimondja, hogy hivatalból is megállapítható 

 a mielőbbi segítségnyújtás érdekében a hatósági eljárásokra általánosan 
irányadó 30 napos ügyintézési határidőt 15 napra csökkenti. 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes szociális ellátásokról 
szóló 8/2008. (III.21.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) az 
önkormányzati segélybe vont valamennyi támogatási formát biztosította és a 
továbbiakban is biztosítani kívánja, ezért az Szt. 140/R.§ -ában megfogalmazott 
jogalkotási feladatkörének eleget téve a mellékelt rendelet-tervezet szerint teszünk 
javaslatot az önkormányzati segély kialakítására. 
Az önkormányzati segély kialakításával a támogatás iránti kérelem elbírálására 
jogosult döntéshozó kijelölése is szükséges a hatáskör átruházásával. A korábbi 
gyakorlatnak megfelelően, valamint a 15 napos ügyintézési határidőre tekintettel az 
önkormányzati segély iránti kérelem elbírálására a hatáskör gyakorlását célszerű a 
polgármesterre ruházni. 
Az Önkormányzati segély kialakítása mellett 2014. január 1-jével a Tv. a 
méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság megállapítását vagy elutasítását, a 
kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását, a háziorvosi igazolás 
egészségbiztosítási szervhez történő továbbítását, a jogosultság kezdő időpontjáról 
és a gyógyszerkeretről történő döntéshozatalt a jegyző hatásköréből a Képviselő-
testület hatáskörébe ruházza. A méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos 
döntések meghozatalára a Tv. 8 napos ügyintézési határidőt fogalmaz meg, ezért 
ebben az esetben célszerű a hatáskör gyakorlását átruházott hatáskörben a 
Szociális Bizottságra ruházni. 
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A Rendelet alkalmazása során - elsősorban az új szabályozással az önkormányzati 
segélybe vont támogatások tekintetében – tapasztalható, hogy létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan létfenntartási 
gonddal küzdő támogatást igénylők esetében a kérelem – a jövedelmi feltételeknek 
való meg nem felelés miatt – elutasításra került, ugyanakkor egy egyszeri, eseti 
jelleggel adott támogatás részben segítséget jelentett volna az adott helyzet további 
elnehezülésének elkerülésére. Ilyen egyszeri esetekre javasoljuk a méltányosság 
gyakorlásának bevezetését meghatározva, hogy milyen esetkörben, kinek a javára 
és milyen feltételek mellett gyakorolható e mérlegelési jogkör.  
Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől az önkormányzati segély kialakításával 
összefüggő, valamint az egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek 
módosításának elfogadását. 
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A 
rendelet-tervezet elfogadása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi 
CLXXXIX. törvény 50.§-a értelmében minősített többséget igényel. 
 
Dr. Sajtos Sándor: aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 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 ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
15/2013. (XII.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ  
8/2008. (III. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 

7./ Döntés a Bursa Hungarica pályázatról 
 
Dr. Sajtos Sándor: Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (2 
tanulmányi félévre pályázható): A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók 
jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali 
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes 
osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (6 tanulmányi félévre 
pályázható):  
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2013/2014 tanévben 
utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy felsőfokú diplomával nem 
rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 
2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű 
(nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben 
kívánnak részt venni.  
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Nem részesülhetnek Bursa támogatásban: 

 a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő 
tanulók nem jogosultak Bursa Hungarica ösztöndíjra. 

 doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás 
feltételeinek. 

 külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa 
Hungarica ösztöndíjra.  

 a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses 
állományú hallgatója. 
 

Kérem a beérkezett pályázatok elbírálását. A döntést 2013. december 14-ig rögzíteni 
kell a pályázati rendszerben, majd a bírálati anyagot december 20-ig meg kell küldeni 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.  
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően javaslom a pályázókat támogatni.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.  
 

247/2013. (12.12.) Képviselő-testületi határozat 
  

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bursa 
Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatásra beérkezett pályázatok 
közül a szociális helyzet mérlegelése mellett 13 főt 4.000 Ft/hó/fő (2 
tanulmányi félév – A típusú pályázat) 1 főt 4.000 Ft/hó/fő (6 
tanulmányi félév) támogatásban részesít. 
 
 „A” típusú pályázat: 

- Balázs Bence    

- Dévai Daniella  

- Somogyi Ivett Rozália  

- Nagy Ádám  

- Juhász Dániel  

- Juhász Lili 
- Ladányi Hunor 
- Maróthi Márk 
- Deli Vitéz 
- Deli Virág 
- Vincze Nikolett 
- Molnár Sára Johanna 
- Dankovics Máté 

 

 
 „B” típusú pályázat: 

- Ladányi Adrienn   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2013. 12.17. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester  
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8./ Egyebek 
 

  Kisné Balázs Enikő iskolaigazgató beadványa 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a levél tartalmát. 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 az iskola elsőseinek és a rászorulók számára biztosította az ingyenes 
tankönyveket. Az új tankönyvrendelési rendszer tanulónként 12.000 Ft/fő 
keretösszeget állapított meg, amely a kerettantervek kiadásának és jogállásának 
rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletben foglaltak alapján készült 
új helyi tanterv átadására szolgáló új tankönyvek és a tananyag elsajátításához 
nélkülözhetetlen segédkiadványok maradéktalan beszerzésére nem nyújtott 
fedezetet. Ezért a hiányzó könyveket a megítélt támogatási összeg terhére, a 
Képviselő-testület határozata alapján számított költségvetési keretösszeg 27 %- ának 
terhére vásárolták meg. Kéri számlák kiegyenlítését.   

 

  Dátum Számlaszám Összeg Fizetési mód 

1 2013.11.06 T-1394 28 688 átutalás 

2 2013.11.06 T-1458 2 273 átutalás 

3 2013.11.08 B-9406 9 206 átutalás 

      40 167   

4 2013.11.06 31139558 39 144 készpénz 

5 2013.11.06 K13-042560/1 39 117 készpénz 

6 2013.11.08 KS/13/10/001744 5 950 készpénz 

7 2013.11.08 31139704 38 080 készpénz 

8 2013.11.12 BNT017259 59 504 készpénz 

9 2013.11.22 754000007/1063/0005 5 780 készpénz 

      187 575   

  
Összesen 227 742 

 

  
Várható további számla: 23 000 

  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.  
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248/2013. (12.12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
általános iskola tankönyv beszerzését a 2013/2014 tanévre 228.000 
Ft-tal támogatja az eredetileg tervezett tankönyvtámogatás terhére.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat kiadására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Csörgő Mihály: az elmúlt ülésen félreértelmezhető volt a tervezőkkel kapcsolatos 
kijelentésem. Nem általánosságban akartam erről beszélni 
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: az erdővel kapcsolatos haszonbérlet mikor kerül kifizetésre? 
 
Dr. Sajtos Sándor: a kitermelés megkezdését követően.  
 
Tóth János: tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a szolgálati lakásból 
kivonulok, elköltözöm január 1-től saját ingatlanba, amelyet az ősz folyamán 
felújítottam. Csak tényként szeretném elmondani, hogy a szolgálati lakás lakbérét és 
ezzel együtt valamennyi költségét én fizettem.  
 
Dr. Sajtos Sándor: köszönjük a Danubia Televíziónak, a község lakóinak az elmúlt 
évben nyújtott segítségét, áldott, békés karácsonyt kívánok mindenkinek.  
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Sajtos Sándor polgármester 18,40 
órakor megköszönte a Képviselő-testület egész éves munkáját és az ülést bezárta.  
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Sajtos Sándor Tóth János 
polgármester jegyző 

 


