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 Tahitótfalu Községi Önkormányzat 
 Képviselő-testülete 
 
Szám: 8/2013. 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
 
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 11-

én (csütörtök) 18,00 órakor tartott üléséről. 
 
Helye: Községháza, Kossuth utca 4. 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Hiányzók: Nagyházu Miklós, Rédai Dávid 
 
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket, megállapítja a Képviselő-testület 
határozatképességét (9 főből 7 fő jelen). Javaslom az 5. napirendet, 1. napirendi 
pontként tárgyaljuk.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a 
napirendet elfogadta.  
 
NAPIREND: 
 

1./ Pályázatokról tájékoztatás 
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
  Ferenczy Barbara pályázati referens 
 

2./ Augusztus 20-i ünnepség előkészítése, kitüntetésekről döntés 
Előadó:  Kubanek István Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke 
  Béres Gabriella művelődésszervező 
 

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

4./ Bizottságok tájékoztatója 
Előadó:  Bizottsági elnökök 
 

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

6./ Egyebek 
 

 
Nagyházu Miklós 18,10 órakor megérkezett az ülésre.  
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1./ Pályázatokról tájékoztatás 
 
Ferenczy Barbara pályázati referens: rövid tájékoztatást ad a „Duna-menti 
árvízvédelmi beruházások Tahitótfalu területén” pályázat, valamint a kistérségi 
csatornázási pályázat elmúlt évben történt főbb eseményeiről.  
 
Dr. Sajtos Sándor: van kérdés a beszámolóval kapcsolatban? 
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: az ingatlantulajdonosokkal megkezdődtek a tárgyalások? 
 
Dr. Sajtos Sándor: a tulajdonosok már aláírták az előszerződést, így tárgyalásra 
már nem lesz szükség.  
 
Kérdés hozzászólás nem volt.  
 
Dr. Sajtos Sándor: ehhez kapcsolódik a következő előterjesztés:  
A település árvízvédelmi gátjának megépítését célzó pályázatával kapcsolatban a 
projekt egyik kulcsfontosságú kérdése, a területrendezési feladatok elvégzése. A 
pályázat immár abba a szakaszba érkezett, amikor a korábban az 
ingatlantulajdonosokkal kötött előszerződéseket, új, végleges szerződésekkel kell 
kiváltani. Ezek alapját a Georet Kft. (Konczing Kft.) által elkészített értékbecslés adja. 
A szerződéskötések tartalmának a tulajdonlapokon való bejegyzéshez a Szentendrei 
Járási Hivatal Földhivatalának, a Képviselő-testület jóváhagyása is szükséges, mely 
kimondja, hogy a szerződéseket jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert azok 
aláírására. 
Annak érdekében, hogy a projekt előrehaladásának adminisztratív feltételeit 
megfelelő módon biztosítsuk, kérem a Képviselő-testület támogassa az elhangzott 
javaslatot. 
 
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.  
 

121/2013 (07.11) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselőtestület felhatalmazza Dr. Sajtos Sándor polgármestert, 
hogy a „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Tahitótfalu területén” 
című pályázat megvalósításával kapcsolatos 
telekrendezési/kisajátítási eljárásokban, az érintett ingatlanok 
önkormányzati tulajdonba kerülésének érdekében, az adott 
ingatlant/ingatlanhányadot az ingatlanforgalmi értékbecslésben 
foglalt értéken a tulajdonosoktól/egyéb érdekeltektől az 
önkormányzat részére megvásárolja, az adásvételi szerződéseket 
aláírja. 
 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
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 Dunakanyari Csatornázási Társulás  
 
Tóth János: A Dunakanyari Csatornázási Társulás Társulási Megállapodás 
módosítását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (Mötv.) változása teszi szükségessé. A mellékelt tervezet a Pest Megyei 
Kormányhivatallal történt egyeztetés alapján került elkészítésre a szerződött jogi 
képviselő által. 
A társulási megállapodásban átvezetésre kerültek a megváltozott jogszabályi 
hivatkozások, valamint a későbbi jogszabályváltozások miatt szükségessé váló 
módosítások csökkentése érdekében a jogszabályi hivatkozások száma csökkent. 
Az illetékes kormányhivatalra, mint törvényességi felügyeletet ellátó szervre 
vonatkozó utalások átvezetésre kerültek 
Feltűntetésre került az Mötv. 93. § rendelkezéseire tekintettel a társulás tagjainak 
képviselője (mindenkori polgármester), valamint a társuláshoz tartozó települések 
lakosságszáma. 
VIII/1. A 3. bekezdése kiegészítésre került a következő rendelkezéssel: „A Társulás 
tagja az általa delegált képviselőt visszahívhatja, ezzel egyidejűleg azonban köteles 
új képviselőt delegálni.” 
Az Mötv. 95. § (1) bekezdése szerint az elnökhelyettes megnevezés alelnökre 
módosult a megállapodásban. 
VIII/1.2. A Tanács határozathozatalának módja, a szükséges szavazattöbbség az 
Mötv. 47. § (2) és 94. § (7) bekezdése szerint került módosításra. 
Az Mötv. 95. § (4) bekezdésére tekintettel kerültek módosításra a Projektirodával 
kapcsolatos rendelkezések, mely szerint a Társulás munkaszervezeti feladatait a 
székhelyének polgármesteri hivatala látja el, munkáját a Projektiroda segíti. 
XII/1. pont alcíme módosítása került „A társulási megállapodás felmondása” címre a 
kormányhivatal kérésre. Az Mötv. 89. § (2) bekezdése szerint módosításra került a 4. 
bekezdés. Az 5. bekezdés az Mötv. 89. § (1) bekezdése alapján lett módosítva. 
Amennyiben a társulási megállapodás év közben történő felmondását lehetővé 
kívánják tenni, akkor ennek pontos időpontját szükséges rögzíteni a 
megállapodásban. Az általános szabály szerint december 31. napjával lehet kiválni a 
társulásból. 
XII/2. A 2. bekezdés rendelkezései az Mötv. 89. § (3) bekezdése szerint lettek 
módosítva. 
XII/3. A rendelkezések az Mötv. 89. § (2) bekezdése szerint kerültek módosításra. 
XIII. Az Mötv. 88. § (2) bekezdése és a 93. § 16. pontja szerint kiegészítésre került a 
társulási megállapodás módosítására vonatkozó szabályokkal. 
 
Dr. Sajtos Sándor: van kérdés hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Dr. Sajtos Sándor polgármester javasolta az 
előterjesztés és határozati javaslat elfogadását.  
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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.  
 

122/2013. (07.11.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Dunakanyari Csatornázási Társulás (2017 Pócsmegyer, Hunyadi u 
6.) 2011. július hó 21. napján kelt Társulási megállapodásának 
módosításához, a határozat melléklete szerinti tartalommal 
hozzájárul. 
A Társulási megállapodás 2013. május hó 27. napján kelt 
módosítását, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 146. § (1) bekezdésében foglaltak 
teszik szükségessé az alábbiak szerint: 
„Az e törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási 
megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és e törvény 
rendelkezéseinek megfelelően módosítják, e törvény hatálybalépését 
követő hat hónapon belül.” 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
 

2./ Augusztus 20-i ünnepség előkészítése, kitüntetésekről döntés 
 
  Kulturális és Oktatási Bizottság 
 
 
Kubanek István: a július 9-én tartott Bizottsági ülésen elhangzott javaslat szerint - 
mellyel a Bizottság egyetértett - a 2013. évi árvízi helyzetre való tekintettel a 
Tahitótfaluért Emlékérmet Tótfalu és Tahi településrésznek adományozná. Az 
emlékérem átadására augusztus 20-án kerülne sor.  
 
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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123/2013. (07.11.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dunán 
2013. 06. 03-tól levonuló árvíz kapcsán tanúsított kiemelkedő  
védekezési munka elismeréseként Tahi és Tótfalu településrészek 
részére elismerő oklevelet adományoz, melynek átadására 
augusztus 20-án az ünnepség keretében kerül sor. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2013.08.20. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

Kubanek István: Gaál Sándorné javaslata szerint az ünnepségen a civil szervezetek 
10-10.000 Ft önkormányzati támogatásból főznének és megvendégelnének 
mindenkit, aki az ünnepségen részt vesz.  
 
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.  
 

124/2013. (07.11.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az árvízi 
védekezésben részt vettek részére a civil szervezetek 
lebonyolításában vendégül látást biztosít, melyhez a működési 
támogatásban részesülő civil szervezetek részére 10-10 eFt 
(összesen 60.000,-Ft) költséget  adományoz. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2013. 08.20. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Kubanek István: Falu Gobelin készítőinek szintén az augusztus 20-ai ünnepségen 
elismerésként 1 szál virág, egy ezüst Tahitótfalui kitűző és névre szóló oklevél 
kerülne átadásra.  
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125/2013. (07.11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
településképet megformázó gobelin készítőit az augusztus 20-i 
ünnepségen elismerésben részesíti és részükre egy ezüst 
Tahitótfalui kitűzőt és névre szóló oklevelet adományoz (Bozóki 
Sándorné, Niesz Ferencné, Borisz Jánosné, Bán Andrásné). 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2013.08.20. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Kubanek István: mindenkinek, aki részt vett az 5. Tűzzománc kiállítás 
lebonyolításában köszönöm a munkát.  
 
Béres Gabriella művelődésszervező: az augusztus 20-ai ünnepség kezdete a 
tervek szerint 16 óra lesz, a rendezvényen mindhárom egyházközösség vezetője 
szolgálatot tart. A kenyérsütés és kenyérszentelés, a civil szervezetek főzése, 
valamint az ünnepség a Faluházban fog zajlani. A fellépők a Vox Insulae Énekkar, a 
Zöldsziget Táncegyüttes lesznek, a zenét egy háromtagú zenekar biztosítja majd.  
A két településrész szintén itt kapja majd meg a Tahitótfaluért emlékérmet, valamint 
itt kerül majd sor a Falu Gobelin ünnepélyes átadására.  
Az ingyenes napközis gyermektábor szervezetten jó hangulatban lezajlott, magas 
színvonalon, az Önkormányzat valamint a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú 
Alapítvány támogatásával, melyet ezúton is köszönünk.  
A Tűzzománc kiállítás immáron országos hírű, 26 iskola, 248 alkotását állítottuk ki, 
igen nagyszámú látogató jelent meg megtekinteni a műveket.  
 
Dr. Sajtos Sándor: van kérdés, hozzászólás?  
 
Mivel kérdés hozzászólás nem volt javasolta a következő napirendi pont tárgyalását.  
 

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

 
  Tájékoztató a határozatok végrehajtásáról 
 
 
Tóth János: 87/2013.(05.16.) határozattal döntött a testület zárt ülés tartásáról, az 
Önkormányzat üzleti érdekeire hivatkozva. 
88/2013.(05.16.) határozattal döntött a testület a Pölcz József tulajdonában álló 
ingatlan (Tahi parkoló üzletház egy része) megvételéről. Az adásvétel megtörtént, a 
Földhivatal határozata szerint az Önkormányzat tulajdonjoga május 30-án 
bejegyzésre került. 
89/2013.(05.16.) határozattal támogatta a testület a rendezési terv kapcsán a 046/1 
hrsz-ú ingatlan beépíthetőségére vonatkozó előírás módosítását, mely a 
szakhatóságok egyetértése esetén állattartást szolgálhat. A határozat megküldésre 
került. 
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90/2013.(05.16.) határozattal döntött a testület a „Tiszta udvar, rendes ház” akció 
2013. évi meghirdetéséről, mellyel kapcsolatban részletes kiírás történik. A honlapon 
a kiírást frissítettük.  
91/2013.(05.16.) határozattal döntött a testület az úgynevezett Csereklye ház (Tahi, 
Állatorvosi rendelő mellett) bontásáról, melyre a Cserker-Top Kft. 750.000 Ft+Áfa 
összegért kap megbízást, mint a legkedvezőbb ajánlattevő. A határozatot 
megküldtük, a szerződés előkészítése folyamatban van, a bontás hamarosan 
megkezdődik.  
92/2013.(05.16.) határozattal döntött a testület a Trianoni Emlékmű környezetének 
további fejlesztéséről, melynek során sétány és fahíd került kialakításra. A beruházás 
elkészült.  
93/2013.(05.16.) határozattal döntött a testület a földi melegködös szúnyoggyérítés 
megrendeléséről, amely irtás meg is történt. Szúnyoggyérítésre, azóta több 
alkalommal is sor került a településen.  
94/2013.(05.16.) határozattal döntött a testület a Baptista Gyülekezet nyári táborának 
megrendezésével kapcsolatban, amelyhez a Népház igénybevételét ingyenesen 
biztosította. A határozat megküldésre került.  
95/2013.(05.16.) határozattal döntött a testület az iskolai napközi működéséhez 
evőeszközök és egyéb kiegészítők vásárlásának pénzügyi fedezetéről. A határozat 
megküldésre került.  
96/2013.(05.16.) határozattal döntött a testület Bolláné Pintér Katalin és Bolla Ferenc 
2013. évi közterület-használati díjának havi egyenlő részletekben történő 
megfizetése engedélyezéséről ez év december 28-ig. A határozat megküldésre 
került.  
97/2013.(05.16.) határozattal nem támogatta a testület Fehér Zoltán Istvánné által 
felajánlott úgynevezett Vertical üzletház megvásárlását. A határozat megküldésre 
került.  
98/2013.(05.16.) határozattal döntött a testület a Sziget Hangja Egyesület nyári 
énekkari táborának idejére a Népház és a Faluház ingyenes biztosításáról. A 
határozat megküldésre került.  
99/2013.(05.16.) határozattal döntött a testület ajánlattételi felhívás közzé tételéről a 
Tölgyfa utca és Egri István utca közötti járdaszakasz felújításával kapcsolatban. A 
pályázati kiírást megküldtük a vállalkozások számára.  
100/2013.(05.16.) határozattal döntött a testület a Coop üzletház (Tahitótfalu, Hősök 
tere, volt CBA épülete) átépítésére kötött szerződés módosításáról, a Jáber Kft-vel. A 
határozatot megküldtük. 
101/2013.(05.16.) határozattal döntött a testület a Bánáti Anita óvónő által 
kezdeményezett nyári óvodás tábor megrendezéséről, melyhez az Önkormányzat 
térítésmentesen biztosítja a Faluház igénybevételét. A határozat megküldésre került.  
102/2013.(05.16.) határozattal döntött a testület a Szent István utcai vízelvezető 
rendszer felújításáról, melynek kivitelezésével a beérkezett ajánlat (291.465 Ft 
bruttó) alapján a Cserker-Top Kft-t bízta meg. A beruházás elkészült.  
103/2013.(05.16.) határozattal döntött a testület a Népház tetőfelújításáról, és a 
beérkezett ajánlat alapján a Tetőtár Kft került megbízásra (383.732 Ft bruttó). A 
határozatot megküldtük a felújítás folyamatban van. 
104/2013.(05.16.) határozattal döntött a testület a közvilágítási hálózat 
karbantartására kötött szerződésben szereplő összegek módosításáról, mely 
2013.06.01-től 5,7%-kal emelkedik. A határozatot megküldtük, a szerződés 
módosítása folyamatban van.  
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105/2013.(05.16.) határozattal döntött a testület a közterületek karbantartására kötött 
szerződésben szereplő összegek 2,5%-os áremeléséről 2013. évre. A határozatot 
megküldtük, a szerződést módosítottuk.  
106/2013.(05.16.) határozattal döntött a testület a Villasor 3437 hrsz-ú ingatlan 
földkábellel történő villamosvezeték hálózat kiépítéséhez tulajdonosi és közútkezelői 
hozzájárulás megadásáról. A határozatot megküldtük. 
107/2013.(05.16.) határozattal döntött a testület a Bereczki 97 Kft. kérelméről, mely 
alapján a Kft. tulajdonában lévő ingatlan közterületi csatlakozását engedélyezte 
szilárd burkolattal. A határozatot megküldtük. 
108/2013.(05.16.) határozattal döntött a testület a Fővárosi Vízművekkel kötendő 
szerződésről, mely a vízbázis védelemről és az azzal összefüggő önkormányzati 
támogatásról szól. A határozatot megküldtük, a szerződés aláírásra vár (Budapest 
Főváros Önkormányzata). 
109/2013.(05.16.) határozattal döntött a testület a Református Egyház által 
szervezett nyári gyerektáborhoz konyha általi ebéd biztosításáról, továbbá a volt 
úttörőtábor kedvezményes használatáról. A határozatot megküldtük.  
110/2013.(05.16.) határozattal döntött a testület a 2012. évi gyámügyi munkáról 
szóló beszámoló, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 
szóló tájékoztató elfogadásáról. A határozatot megküldtük mind a Családsegítő 
Szolgálat, mind a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának.  
111/2013.(05.16.) határozattal döntött a testület a szociálisan hátrányos helyzetű 
általános iskoláskorú gyerekek nyári étkeztetésének támogatásáról, mely alapján 
maximum 50 fő maximum 50 napig ebédet fog kapni. A Szociális Bizottság döntése 
alapján a hivatal a gyermekek számára az ebédet július 8-tól biztosítja.  
112/2013.(05.16.) határozattal döntött a testület a nyári igazgatási szünet 
engedélyezéséről, mely alapján a Hivatal július 15-től, augusztus 2-ig zárva tart. Az 
igazgatási szünet idején rendkívüli ügyek intézésére folyamatos ügyeletet tart a 
hivatal. A tájékoztatás az újságban és a honlapon is megjelent. 
A Képviselő-testület a helyi állattartási rendelet módosítását elfogadta. A rendeletet 
megküldtük a Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti 
Főosztályára, valamint a honlapon és a hirdetőn is közzétettük.  
113/2013.(06.20.) határozatával döntött a Képviselő-testület az új hulladékszállítási 
közszolgáltatást végző cégről a korábban kiírt közbeszerzési pályázat alapján, majd 
114/2013.(06.20) határozatával a Dunakanyar Agglomeráció Konzorciumot 
közszolgáltatónak minősítette. Július 1-től az új szolgáltató látja el a hulladékszállítási 
feladatokat.  
8/2013. (VI.21.) rendeletével a Képviselő-testület módosította a hulladékkezelési 
szolgáltatási díj megállapításáról szóló 7/2012 (IV.26.) rendeletet, melyet mind a 
honlapon, mind a hirdetőn közzétettünk.  
115/2013.(06.20.) határozatával az Önkormányzat a Dunakanyari Önkormányzati 
Társulás társulási megállapodását módosította. A szerződés módosítása 
folyamatban van.  
116/2013.(06.20.) határozatával döntött a Képviselő-testület az Egri István utca, 
Tölgyfa utca közötti járdaszakasz felújításának kivitelezőjéről. A nyertes pályázóval 
(Út-Finis Kft) a szerződést aláírtuk a munkaterület átadása július 9-én megtörtént.  
A 117/2013.(06.20.) határozatával döntött a testület a község területén lévő védett 
épületek pályázat útján történő támogatásának kiírásáról. Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság július 9-én tartott ülésén a pályázat beadási 
határidejéről.  
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A 118/2013.(06.20.) határozatával támogatta a testület a Pest megyei 
Területfejlesztési Koncepciót azzal, hogy a Vác irányából tervezett híd 
megvalósítását nem tudja elfogadni, ugyanis túl nagy terhet jelentene a sziget 
életében. A határozat megküldésre került.  
119/2013.(06.20.) határozatával támogatta a testület a Pest Megyei Értéktár 
létrehozását és ahhoz csatlakozott. A határozatot megküldtük.   
120/2013.(06.20.) határozatával a Képviselő-testület a Dunán levonuló árvíz okozta 
károk helyreállítására, a korábban bejelentett vis-maior pályázati igényt 
megerősítette. A pályázat összeállítása folyamatban van, a beadási határidő július 
18.  
 
  Két ülés között történt fontosabb események 
 
Dr. Sajtos Sándor: Mezővári (Kárpátalja – Ukrajna) település Önkormányzata 
gyűjtést kezdeményezett Tahitótfalu számára és a befolyt összeget 647.600 Ft-ot 
településünknek adományozta. Javaslom testvérvárosi kapcsolat kezdeményezését 
Mezővári településsel.  
 

126/2013. (07. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kárpátaljai 
Mezővári település adományát (647.600,-Ft) elfogadja, melyet az 
árvízi események kapcsán gyűjtött Mezővári (Kárpátalja – Ukrajna) 
település önkormányzata lakossági összefogással. 
 
A Képviselő-testület kezdeményezi a testvérvárosi kapcsolat 
létrehozásának előkészítését. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2013. 09. 30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Schottner Jánosné: egyetértek a javaslattal. A családokon, gyermekeken keresztül 
kellene kinyilvánítani hálánkat, és megszervezni számukra jövő nyáron egy 
táboroztatást.  
 
Dr. Sajtos Sándor: egyetértek, a javaslattal.  
A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtól kaptunk egy levelet, melyben arról 
tájékoztatnak, hogy a településkapu megvalósítása ismét csúszik. A beruházás 
elhalasztásának oka az, hogy a 2010-ben készített villamos terv jóváhagyása és a 
közműnyilatkozat érvényességi ideje lejárt, továbbá az érintett oszlopokon jelenleg 
olyan kisfeszültségű hálózati elemek is találhatók, amelyeket a korábban készített 
villamos tervek nem tartalmaznak, így azok megterveztetése és engedélyeztetése 
nélkül az ELMŰ az ismételt hozzájárulást megtagadta. Mindezek figyelembe 
vételével a beruházás megvalósítása jelen eljárásban nem lehetséges, ezért a 
Magyar Közút a vállalkozóval szerződésbontásra kényszerült.  
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Dr. Sajtos Sándor: a vis maior pályázat összeállítása folyamatban van, a műszaki 
szakértői vélemény elkészült az árvíz által okozott károk helyreállításához. A 
dokumentációt a Fríz Kft készítette. Ennek a költsége 300.000 Ft. A pályázat 
önrészét (30%) a településnek kell finanszíroznia, melyhez kérem a Képviselő-
testület jóváhagyását.  
 
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.  

 
127/2013. (07.11.) Képviselő-testületi határozat 

 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. június 3 –tól a Duna-
folyón levonuló árhullám által okozott, Önkormányzati tulajdonban lévő 
közúthálózatban, hidakban, ill. vízelvezető rendszerben keletkezett károk 
védekezési, helyreállítási költségeinek mérséklése céljából indulni kíván a Kormány 
által a helyi önkormányzatok vis maior feladatainak támogatására kiírt pályázaton - a 
9/2011. (II.15.) Korm. rendelet szerint.  
 
A keletkezett károk felszámolásának költségeit  az Önkormányzat a feszes 
költségvetése miatt önerejéből megoldani nem tudja, így vis maior pályázat 
segítségével kívánja a fenti feladatát ellátni, a feladatellátás költségeit kiegyenlíteni.  
 
Védekezési helyszínek: Tahitótfalu közigazgatási területe  
 
A védekezés forrásösszetétele (BEÉRKEZETT SZÁMLÁK ALAPJÁN) 
 

Megnevezés 2013. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

1 Ft 0 

Biztosító kártérítése Ft  

Egyéb forrás  0 Ft  

Vis maior támogatási igény 38 981 647 100 % 

Források összesen 38 981 647 Ft 100 % 

 
 A károsodott ingatlanok az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását 

szolgálják: közutak, vízelvezető árkok (melléklet szerint) 
 
A helyreállítás forrásösszetétele (SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY ALAPJÁN) 
 

Megnevezés 2013. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

11 251 418Ft 30 % 

Biztosító kártérítése Ft  

Egyéb forrás  0 Ft  

Vis maior támogatási igény 24 269 974Ft 70 % 

Források összesen 35 521 393Ft 100 % 

 
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 
br.35.521.393,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.  
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A Képviselő-testületi nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a 
tulajdonát képezi.  

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban (Polgármesteri Hivatalban 
bekövetkezett károk) az Önkormányzat biztosítással rendelkezik: 

 

Biztosító Társaság megnevezése ÁB AEGON 

Biztosítási szerződés száma 55054/93537-93538 

 
Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt. 
 

 Tahitótfalu Község Önkormányzata vállalja a károsodott ingatlannak a 
költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő 
helyreállítását. 

 
 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem 

tudja ellátni. 
 

 A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetéséről szóló 
1/2013 (II.15) rendeletben az általános tartalék terhére biztosítja az alábbiak 
szerint: 

 
Védekezés: Adatlap szerint 
Önerő: a helyreállítási költségek 30 %-a + a védekezési költségek 0%-a: 
(11.251.418,- Ft) 
 
A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a helyi önkormányzatok vis 
maior feladatainak támogatására c. pályázat aláírására, beadására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 
  Bizottságok tájékoztatója 
 
   Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
 
Nagyházu Miklós: július 9-i ülésünkön a Helyi Építési Szabályzat módosítását 
tárgyaltuk az első napirendi pontban. Megkaptuk az egységes szerkezetbe foglalt 
tervezetet, melynek vizsgálata jelenleg zajlik. A Bizottság a bemutatott 
településszerkezeti,- és szabályozási tervi módosításokat elfogadásra javasolja. 
Javasolja továbbá, az egységes szerkezetbe foglalt Helyi Építési Szabályzat jogi 
felülvizsgálatát elvégeztetni a jegyzővel és az önkormányzat jogi előadójával. 
 

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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128/2013. (07.11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi 
Építési Szabályzatban rögzített módosításokat  elfogadja, és felkéri a 
jegyzőt, valamint a jogi előadót, hogy a Helyi Építési Szabályzat 
egységes szerkezetben történő megjelenését készítse elő. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2013. 09. 30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

  Meggyfa utcai koncepcióterv elkészítése 
 
Nagyházu Miklós: a beérkezett ajánlatok ismeretében a Bizottság a Meggyfa utcai 
tömb koncepciótervének elkészítésével Konstruma Kft-t javasolja megbízni.  
 
Dr. Sajtos Sándor: tegnap helyszíni bejárásra került sor a Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság által megbízott céggel, és arra a döntésre jutottunk, 
hogy kérni fogjuk a tervezőt, hogy a koncepció készítését folyamatában is 
vizsgálhassa a Képviselő-testület.  
 
Nagyházu Miklós: most talán lehetősége nyílik az Önkormányzatnak arra, hogy egy 
kedvezményes hitelkonstrukció keretében megvalósíthassa a koncepcióban 
megfogalmazott terveit.  
 
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.  
 

129/2013. (07.11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Meggyfa 
utcai tömb (Sportcsarnok, Népház, Faluház, volt egyházi telek és a 
Mák ház) fejlesztési koncepció tervének elkészítésével a beérkezett 
legkedvezőbb ajánlat alapján a Konstruma Kft-t megbízza. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2013. 08. 15. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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  Hegedűs István Péter felajánlása 
 
Nagyházu Miklós: ezt követően Hegedűs István Péter beadványát (Pollack Mihály 
szobor készítése) tárgyalta a Bizottság. A felajánlással jelen pillanatban nem 
kívánunk élni, mivel nem született döntés a tekintetben, hová helyezzék a művet.  
 
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  állásfoglalását: 
 
Állásfoglalás: Tahitótfalu Község Képviselő-testülete a Településfejlesztési 
Bizottság véleményének figyelembevételével Hegedűs István Péter 
felajánlásával (Pollack szobor elhelyezése az iskola falán) jelenleg nem kíván 
élni. 
  Helyi Értékvédelmi Pályázat kiírása 
 
Nagyházu Miklós: A Bizottság támogatja Helyi Értékvédelmi Pályázat kiírását. A 
kiírást Körmendi Judit főépítész készíti majd el, melyet a honlapon és az újságban is 
közzé teszünk majd.  
 
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.  
 

130/2013. (07.11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi 
Értékvédelmi Pályázat kiírását támogatja. A lakosságot a pályázatról, 
az Önkormányzat honlapja és hivatalos lapja, továbbá szórólap útján 
tájékoztatja. A pályázat beadási határideje: 2013. augusztus 15-e. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2013. 08.05. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

  Mohácsi Anikó kérelme 
 
Nagyházu Miklós: Mohácsi Anikó kérelmét (balesetveszélyes székely kapu 
elbontása, vagy felújítása Önkormányzati támogatásból) támogatta a Bizottság oly 
módon, hogy a kapu megmentése érdekében adja be a fent említett pályázatot.  
 
  Buszvárók felújítása 
 
Nagyházu Miklós: A beérkezett ajánlatok ismeretében a TETŐTÁR Kft. árajánlata 
szerint, 2 db buszmegálló (Ősz utca, Ódry utca) telepítését is támogatja a Bizottság 
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(680.000 Ft lemezeléssel, üvegezéssel), javasolják továbbá, a többi buszváró 
felújítását évenkénti lebontásban.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
Szabó Judit: ahol a buszváró a kerítésbe van beépítve, nem okoz problémát a 
felújítás?  
 
Dr. Sajtos Sándor: telekhatárra tennénk, a betonalap maradna. Amennyiben nincs 
kérdés, hozzászólás kérem a Képviselő-testület jóváhagyását.  

 
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.  

 
131/2013. (07.11.) Képviselő-testületi határozat 

 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a 
TETŐTÁR Kft-t a beérkező árajánlat szerint (680.000 Ft) az Ősz 
utca és Ódry Árpád utcánál lévő buszmegállók átépítésére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2013.08.15. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Monori István kérelme 
 
Nagyházu Miklós: a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Monori 
István molinó elhelyezési kérelmét a 11-es úton támogatja.  
 
Dr. Sajtos Sándor: erről nem kell határozatot hozni, rendelet szabályozza a 
reklámtáblák elhelyezését.  
 
Nagyházu Miklós: a Coop üzletház megkapta a plázastop alóli felmentést, így az 
épület felújítása, bővítése megkezdődhet, és megvalósulhatnak a településfejlesztési 
szerződésben megfogalmazottak.  
A Református Gyülekezet az előtető alatti burkolat finanszírozását elvállalta, az 
ehhez szükséges forrást elkülönítette, így a késő ősz folyamán a beruházás talán 
meg is valósulhat.  
 
 
  Szociális Bizottság  
 
Schottner Jánosné: múlt héten, kedden volt ülésünk. A kérelmeket elbíráltuk ahol 
tudtunk ott segítettünk. Az Önkormányzat által biztosított tankönyvtámogatásról a 
következő ülésen döntünk. A rászoruló gyermekek számára a nyári étkeztetést 
megindítottuk. 
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Tóth János: augusztus 29-én lesz legközelebb Képviselő-testületi ülés, érdemes 
lenne a tankönyvtámogatásról most dönteni.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki támogatja, hogy a költségvetésben elkülönített keret terhére 
az Önkormányzat biztosítsa az iskolások tankönyvtámogatását az előző évi 
támogatás szerint, 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.  
 

132/2013. (07.11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi lakosú 
és helyben általános iskolába járó gyermekek részére 
tankönyvtámogatást állapít meg az alábbiak szerint: 
1. osztályosok esetén a támogatás 100 % 
2-8. osztályosok esetén a támogatás 25 % rászorultsági alapon.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2013. 08. 30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Schottner Jánosné: az iskolai szalagot nem hordják a gyermekek. Az évnyitót 
követően javasolhatnánk a tantestület felé, hogy tegyék kötelezővé a szalag 
viselését az ünnepségeken.  
 

4./ Tulajdoni ügyek 
 
  Stentor Mérnöki Iroda kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: az építendő árvízvédelmi töltés nyomvonalában már meglévő, 
optikai kábel mélyebbre helyezése szükséges. Az építkezés során 30 cm humuszos 
és 60 cm nem humuszos réteg letermelésére kerül sor, melynek következtében az 
eredeti nyomvonal megtartásával nagyobb földtakarással kell ellátni a kábelt. 
Javaslom, járuljon hozzá az Önkormányzat és adjon tulajdonosi hozzájárulást a 
kivitelezés érdekében.  
 
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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133/2013. (07.11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi 
hozzájárulást biztosít a Tahitótfalu, árvízvédelmi töltés építése miatti 
Magyar Telekom optikai kábel biztonságba helyezéséhez az eredeti 
nyomvonal megtartása mellett. Mindemellett nyilatkozunk, hogy a 
kivitelezésnek műemléki, környezet- illetve természetvédelmi 
érintettsége nincs. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2013. 07.11. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Pintér Zoltán ajánlata (erdőgazdálkodás) 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az ajánlat tartalmát:  

 erdőgazdálkodás művezetés díja: 973.800 Ft+Áfa,  

 szakirányító alapdíja és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó egyéb szakmai 
tevékenységek díja összesen: 1.623.000 Ft+Áfa,  

 szakirányító alapdíja, az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó egyéb szakmai 
tevékenységek és a művezetés díja összesen: 2.596.800 Ft+Áfa (a díjak 
évente tárgyév január 1-től emelkednek) 

 
Szabó Judit: nem lehetne bekérni több ajánlatot? 
 
Dr. Sajtos Sándor: Pintér Zoltán két éve dolgozik nekünk, szerződés nélkül, 
tanácsadóként. Az erdőgazdálkodási tervet Ő dolgozta ki. Bár a tavaly májusban 
beadott anyagunkat még mindig nem bírálta el az adott hivatal, Pintér Zoltán 
rendkívül lelkiismeretesen végezte a dolgát.  
 
Csörgő Mihály: nagyon korrekten dolgozta ki az erdőgazdálkodási tervet.  
 
Szabó Judit: ez egy éves díj, határozatlan időre? 
 
Dr. Sajtos Sándor: olvasta az anyagot? 
 
Szabó Judit: igen, de erre most nem emlékszem.  
 
Tóth János: a megbízás idejéről, a felmondásról, valamint a feladatokról a 
Képviselő-testület dönt.  
 
Dr. Sajtos Sándor: javaslom, a döntéssel várjuk meg a konkrét ajánlati felhívás és a 
szerződés előkészítését.  
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  ELMŰ – ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. levele 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a levél tartalmát (panaszfelvételi pont létrehozása 
Tahitótfaluban). A mai napon tartott megbeszélésen az alábbiakról tájékoztattak. A 
panaszokat heti 2×4 órában fogadnánk be, melyeket eljuttatnánk a szolgáltatóhoz 
30.000 Ft/hó díjazás ellenében. A díjazás egy részét a munkát végző kolléga kapná 
meg. Javaslom, fogadjuk el az ajánlatot és decemberben vizsgáljuk felül.  
 
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.  
 

134/2013. (07.11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ELMŰ-
ÉMÁSZ által tervezett panaszfelvételi irodának helyet biztosít a 
Községházán, melynek díja 30 eFt/hó. A Képviselő-testület e 
döntését 2013. december 31-ig felülvizsgálja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2013. 08. 15. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

  Óvoda alapító okirata 
 
Tóth János: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: 
Köznev. tv.) 97. § (4) bekezdése alapján a törvény hatálybalépését követően (2012. 
szeptember 1.) a fenntartó négy hónapon belül felülvizsgálja a – közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 2012. augusztus 31- én hatályos szövege szerinti – 
közoktatási intézmény Alapító Okiratát, annak érdekében, hogy megfeleljen a 
törvényben foglaltaknak és megküldi a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek, a 
hivatalnak vagy a kormányhivatalnak. 
Az Alapító Okirat felülvizsgálata során az alábbi jogszabályi rendelkezéseket kell 
figyelembe vennünk: 
A Köznev. tv. 21. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az óvoda alapító 
okiratának az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a) az alapító és a fenntartó, a működtető nevét és székhelyét, 
b) az intézmény - külön jogszabályban meghatározott - hivatalos nevét, 
c) az intézmény típusát, 
d) az intézmény feladatellátási helyét, 
da) székhelyét, 
db) tagintézményét, 
dc) telephelyét, 
e) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését, 
f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális 
gyermek-, tanulólétszámot, 
j) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a 
vagyon használati jogát, 
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k) az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a gazdálkodással 
összefüggő jogosítványokat. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 5. § (1) bekezdése alapján az alapító okirat tartalmazza a költségvetési 
szerv 

a) nevét, székhelyét, esetleges telephelyeit, 
b) az alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölését, ha az alapításról 
jogszabály rendelkezett, 
c) közfeladatát és alaptevékenységét, továbbá ezek államháztartás 
szakfeladatrendje szerinti megjelölését, államháztartási szakágazati besorolását, 
d) illetékességét, működési körét, 
e) irányító szervének nevét, székhelyét, 
f) gazdálkodási besorolását, 
g) vezetőjének megbízási rendjét, és 
h) a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölését. 

A (2) bekezdés rendelkezik arról, hogy az alapító okiratnak - az (1) bekezdésben 
foglaltakon túl – tartalmaznia kell a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége 
felső határát a módosított kiadási előirányzatok arányában. 
Az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni és a módosító okirathoz csatolni 
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 42. § 7. pontja értelmében a Képviselő-testület hatásköréből 
nem ruházható át az intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése, továbbá az 
Mötv. 50. §-a rendelkezik arról, hogy fenti döntéshez a Képviselő-testület minősített 
többsége szükséges. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2012. évi 
CXXIV. törvény 2013. január 1. napjától módosította (elsősorban pontosította) a 
Köznev. tv. 21.§ (3) bekezdésének e), f), j) és k.) pontjait, mely szerint: 
A köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai alapdokumentuma tartalmazza:  

a) az alapító és a fenntartó, a működtető nevét és székhelyét,  
b) az intézmény - külön jogszabályban meghatározott - hivatalos nevét,  
c) az intézmény típusát,  
d) az intézmény feladatellátási helyét,  
da) székhelyét,  
db) tagintézményét,  
dc) telephelyét,  
e) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,  
f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális 
gyermek-, tanulólétszámot,  
g) iskolatípusonként az évfolyamok számát,  
h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok 
megnevezését,  
i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben 
meghatározottak szerint a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, 
szakközépiskola esetén az ágazatokat,  
j) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a 
vagyon használati jogát,  
k) az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a gazdálkodással 
összefüggő jogosítványokat.  

Az alapító okirat formailag és tartalmilag megfelel a hatályos jogszabályoknak. 
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Csörginé Kemény Ildikó óvodavezető javasolta az alapító okirat módosítását, mivel a 
2013. szeptember 1-vel hatályba lépő jogszabályváltozások alapján nem biztosított a 
2 m2/ fő óvodai férőhelymutató. 
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.  
A 74/2013. (04.18.) Képviselő-testületi határozatnak megfelelően (a 2013. július 09-
én kelt levélben) kértük a Nemzeti Erőforrás Minisztériumot [NEFMI Oktatásért 
Felelős Államtitkárság, Cím: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.] és az Oktatási Hivatalt 
(1363 Budapest, Pf. 19.), hogy az óvodai elhelyezésre vonatkozó létszámkorlát (2 
m2/ fő) túllépését engedélyezze. 
Az Oktatási Hivatal tájékoztatása alapján (2013. május 29.), a Képviselő-testület 
saját hatáskörben módosíthatja az óvoda alapító okiratát pl. maximum 20%-al 
felemelheti a 2011. évi CXC. törvény 4. számú mellékletében szereplő (25 fő) 
maximális csoportlétszámot, de a 2 m2/ fő alapterületre vonatkozó rendelkezést nem 
lépheti túl. Javaslom a Tahitótfalui Óvodák Alapító Okiratának hatályban tartását.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, Kubanek István, 
Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal 
meghozta döntését. (Csörgő Mihály nincs jelen) 
 

135/2013. (07.11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
felülvizsgálat eredményeként, a 96/2012. (04.26.) határozatával 
elfogadott Tahitótfalui Óvodák Alapító Okiratát hatályban tartja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat 
megküldésére 
 
Határidő: 2013. 08.15. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
5./ Egyebek 

 
Nagyházu Miklós: a parlagfű irtásra szeretném felhívni a kerttulajdonosok, és 
földtulajdonosok figyelmét. A szakhatóságok június 30-ig szabtak határidőt a 
területek megtisztítására, és amennyiben az ellenőrzések alkalmával parlagfüves 
területet találnak, a tulajdonosok kemény büntetésekre számíthatnak.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: egy magánszemély nagyobb összeget (kb. 8.000.000 Ft) 
szeretne felajánlani, a rászorult árvízkárosultak számára. A kikötése az, hogy 
közvetlenül a magánszemélyeknek szeretné az adományt átnyújtani. Abban kéri a 
segítségünket, mérjük fel, hogy kinek milyen kára keletkezett.  
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Dr. Sajtos Sándor: valóban érdemes megvárni a felmérés eredményét, mert nem 
feltétlenül azok jelentkeznek, akik valóban rászorultak.  
 
Nagyházu Miklós: nagy segítséget nyújthat ez az adomány azoknak, akiknek 
valóban komoly kár keletkezett az ingatlanban, és nem áll módjukban a helyreállítás. 
A büntetés-végrehajtási intézetek lakói is részt vettek a homokzsákok kiürítésében, 
ami szintén nagy segítség a településnek.  
 
Dr. Sajtos Sándor: valóban, tegnap 80, ma 136, holnap 160 fő, hétfőn pedig a 
szükség szerinti létszám vesz részt a munkában. Bár ellátást kapnak ennek ellenére 
szendvicset, üdítőt, és kávét biztosítottunk számukra ugyanúgy, mint a szabad 
állampolgárok részére a védekezés során. Eddig 300.000 zsákok ürítettek ki.  
 
Kubanek István: az Eperfesztivál idején a felújított Trianon emlékmű területén egy 
információs táblát kidöntöttek.  
 
Nagyházu Miklós: ezt én nem kötném az Eperfesztivál rendezvényhez, hiszen a 
nyári szünetben több rongálás is történt. Ideje lenne komolyabban összefogni a 
Polgárőr Egyesülettel. 
 
Kubanek István: a katolikus temető szomszédságában lévő ingatlan tulajdonosa az 
elmúlt hetekben megbontotta a partfalat.  
 
Nagyházu Miklós: ismerteti az előzményeket. Körmendi Judit főépítész asszony 
megtette a szükséges lépéseket és a Szentendrei Járási Hivatal Építésfelügyeleti 
Osztályának bejelentést tett a munkálatokról.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a Hősök terén elhelyezésre került egy pavilon, melyet szintén 
jeleztünk a Szentendrei Járási Hivatal Építésfelügyeleti Osztályának és kértük az 
állapot megszüntetését.  
 
Schottner Jánosné: honnan lehet segítséget kérni, amennyiben a lakosság 
vandalizmust, hangos zenét, zavaró jelenséget észlel? 
 
Dr. Sajtos Sándor: a Szentendrei Rendőr-főkapitányságnak kell bejelenteni.  
 
Tóth János: hétfőtől (július 15 – augusztus 2.) igazgatási szünet lesz a hivatalban, a 
Képviselő-testület korábbi döntésének is megfelelően. A lakosság tájékoztatása 
megtörtént (hirdetők, újság, honlap).  
 
Dr. Sajtos Sándor: a következő tervezett Képviselő-testületi ülés augusztus 29-én 
lesz.  
A lakossági hulladékszállítással kapcsolatban tájékoztatok mindenkit, hogy 
szolgáltató váltás történt. Az új szolgáltatóval pénteken 10,30 órakor újabb 
egyeztetésre kerül sor (szelektív hulladékgyűjtés, a szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
folyamatos megszüntetése).  
 
Tóth János: 2012. év második felében a Kormány új hulladékgazdálkodási törvényt 
alkotott, amelyben szerepel, hogy az érintett miniszter fogja megalkotni a 
hulladékszállítási díjról szóló rendeletet. Ennek megfelelően a Képviselő-testület 
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díjrendeletét hatályon kívül kell helyezni, hiszen bár nem jelent még meg a miniszteri 
rendelet, de a törvényből, és annak végrehajtási rendeletéből kiolvasandó, hogy a 
2012. április 14-én érvényben lévő hulladékgazdálkodási díj + 4,2 % lehet a 
tényleges díj ebben az évben, amelyet egyébként majd 10%-kal fognak 
folyamatosan csökkenteni.  
 
Dr. Sajtos Sándor: majd, ha lesz új rendelet, akkor hatályon kívül helyezzük.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt Dr. Sajtos Sándor polgármester 20,32 órakor 
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az ülést bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Sajtos Sándor Tóth János 
polgármester jegyző 

 


