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Tahitótfalu Község Önkormányzata 
 Képviselő-testülete 
 
Szám: 2/2014. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 16-án 
(csütörtök) 18,00 órakor tartott üléséről. 
 
Helye: Községháza, Kossuth utca 4. 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Hiányzók: Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid 
 
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket, megállapítja a Képviselő-testület 
határozatképességét (9 főből 7 fő jelen), és javaslatot tesz a napirendre.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a napirendet elfogadta.  
 
NAPIREND 
 

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

2./ Rendezvényterv elfogadása 
Előadó: Kubanek István Kulturális Bizottsági elnök 
  Béres Gabriella művelődésszervező 
 

3./ Bizottságok tájékoztatója 
Előadó:  Bizottsági elnökök 
 

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

5./ A 2014. évi költségvetés előkészítése 
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
  Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke 

 
6./ Óvodavezetői pályázat kiírása 

Előadó: Tóth János jegyző 
 

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

 
Tóth János: tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  
239/2013. (12.12.) határozatával döntött a testület a „Tiszta udvar, Rendes ház” pályázat 
díjazottjairól. Az oklevelek, emlékplakettek, valamint a pénzjutalom a következő ülésen 
kerülnek díjazottak részére átadásra.  
240/2013. (12.12.) határozattal döntött a testület a Kulturális Bizottság tagjának 
megválasztásáról (Wegroszta Gyula). 
241/2013. (12.12.) határozattal fogadta el a Képviselő-testület Tahitótfalu Község Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját. A program megtalálható a honlapon.  
242/2013. (12.12.) határozattal döntött a testület a közfoglalkoztatottak képzésének 
helyszínt adó Faluház bérbeadásáról. A határozatot megküldtük, az oktatás március végéig 
tart. 
243/2013. (12.12.) határozattal döntött a testület Antalné Kristóf Edina közműfejlesztési 
hozzájárulással kapcsolatos kérelméről. A határozatot megküldtük, a hozzájárulási díjat 
átutaltuk kérelmezőnek.  
244/2013. (12.12.) határozattal döntött a testület a gát beruházást érintő területen út 
megosztással kapcsolatos hozzájárulás megadásáról. A határozatot megküldtük, a 
Földhivatali eljárás megkezdődött. 
245/2013. (12.12.) határozattal a Képviselő-testület tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást 
adott a Hősök terén létesülő élelmiszer áruház belső úthálózat és közúti kapcsolat 
kialakításához, valamint a csapadékvíz elvezetés érdekében készült útépítési engedély- és 
vízjogi létesítési engedélyekhez. A határozatot megküldtük kérelmezőnek.  
246/2013. (12.12.) határozattal a Képviselő-testület elfogadta a testület a 2014. évi ülés és 
munkatervét. A munkaterv megtalálható a település honlapján.  
A 6./ napirend keretében a Szociális Törvény 2013. évi többszörös módosítása alapján a 
Képviselő-testület elfogadta a 2014. január 1-től érvényes módosított szociális rendeletét. A 
rendelet megtalálható a település honlapján.  
247/2013. (12.12.) határozattal a Képviselő-testület döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíj pályázatra beérkezett támogatási igényekről. A határozatot megküldtük a 
pályázóknak, a bírálati anyagot pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő részére. 
248/2013. (12.12.) határozattal döntött a testület az Általános Iskola tankönyv 
beszerzésének pótlólagos támogatásáról. A határozatot az iskola számára megküldtük, a 
támogatást átutaltuk.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a január 14-én tartott rendkívüli ülésen született határozatot a Kincstár 
irányába megküldtük az adósságkonszolidációra vonatkozóan. 
Árvavölgyi Béla lelkész úr tájékoztatott, hogy nyári táboroztatást szervez idén is a gyermekek 
számára július 16-21-ig. Lelkész Úr tájékoztatott, hogy a Mezővári testvértelepülésről érkező 
gyermekek táboroztatását is felvállalnák, ezért kérem a nyári tábor előkészítésének 
jóváhagyását, a Református Egyházközség kérelmének támogatását, melynek megfelelően a 
nyári időszakban biztosítsuk az „Isten Táborát” a táboroztatáshoz.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
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2/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui 
Református Egyházközség nyári gyermektáborának megrendezéséhez 
(2014. 06.16-21.) az „Isten Tábora (volt úttörőtábor) önkormányzati 
tulajdonú ingatlant biztosítja, mely idő alatt Mezővári (Kárpátalja) település 
gyerekeinek táboroztatása is megvalósul.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 06.16. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Dr. Sajtos Sándor: Az elmúlt időszakban két koordinációs ülésre is sor került a Dunakanyari 
Csatornázás Társulás vonatkozásában január 9-én, illetve január 16-án. Jelenleg a 
tulajdonviszonyok tisztázása folyik. Felvettem a kapcsolatot a DMRV Zrt. igazgatójával, és 
kértem, hogy delegáljon egy szakembert ezekre a megbeszélésekre, hiszen a DMRV Zrt. lesz 
az üzemeltetője a kiépített csatornahálózatnak.  
Az OTP Nyrt-vel folytatott tárgyalások eredményeképpen a Szentendrei út 6. számú, (1379 
hrsz.) ingatlanon elhelyezésre kerül a kívánt bankomat. Az építési engedélyezési eljáráshoz 
szükséges a Képviselő-testület által kiadott tulajdonosi hozzájárulás. Aki a kiépítést 
támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 

 
3/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat 

 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu 
Szentendrei út 6. szám alatti (1379 hrsz.) önkormányzati tulajdonú 
ingatlanon bankautomata (OTP) építéséhez tulajdonosi hozzájárulást 
biztosít, építési engedélyezési eljárás során.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Dr. Sajtos Sándor: közel kétéves előkészítő munka után a Pest Megyei Kormányhivatal 
Erdészeti Igazgatósága az erdőterv határozatot megküldte, ily módon az erdő haszonbérleti 
határozat jogerőre emelkedett. A következő feladat a közbeszerzési eljárás előkészítése.  
A decemberben beadott hitelfelvételi kérelmünket a Kormány az 1988/2013.(XII.29.) 
határozatával elutasította, azonban javaslom az újbóli próbálkozást, és a kérelem ismételt 
beadását. Aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.  
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A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
 

4/2014. (01.14.) Képviselő-testületi határozati javaslat 
 

1./ Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete tekintettel a 
Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC. törvényben előírt 
feladatai ellátásához illetve a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletével 
összefüggésben szükséges étkező illetve konyha építése céljából az MFB 
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében 127.000.000,- 
Ft összegű, a mellékelt prognosztizáció szerint hitelt vesz igénybe OTP Bank 
Nyrt-től 15 éves futamidőre. Az összesen 143.000.000.-Ft összegű 
beruházás önrésze 16.000.000.-Ft.  

2./ Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a 
tulajdonában lévő, a 2802/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 
forgalomképes ingatlanán a hitel és járulékai erejéig, beleértve a 
késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is, az OTP Bank Nyrt. 
számára első helyi jelzálogjogot alapítsanak.  
A Képviselőtestület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, 
felette korlátlanul rendelkezik. 

3./ Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés 
időtartama alatt a kölcsön tőkeösszegét és járulékait a futamidő éveiben - a 
felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a mindenkori 
költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat 
módosításai során figyelembe veszi. 

4./ A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, 
kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit 
figyelembe véve nem esik a „Magyarország gazdasági stabilitásáról” szóló 
2011. évi CXCIV. számú törvényben meghatározott korlátozás alá, nincsen 
60 napnál régebbi köztartozása és nem kezdeményeztek ellene 
adósságrendezési eljárást. 

5./ A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti 
hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb 
feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződés, és a határozatban nem 
rögzített egyéb szerződéses feltételekre vonatkozóan is.  

6./ A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a hitelszerződés 
hatálybalépésének feltétele a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (1) bekezdés alapján a Kormány hitel 
felvételére vonatkozó hozzájárulása. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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2./ Rendezvényterv elfogadása 
 
Kubanek István: ismerteti a 2014. évi rendezvénytervet, amelyet a Kulturális Bizottság 
elfogadott.  
 

Dátum Program Szervező-helyszín 

2014. január 12. Don-kanyari tragédiára emlékezés.  Emléktűz 
gyújtás a református temetőben.  

Önkormányzat-református temető, 
Faluház 

2014. február 15. Farsangi felvonulás Önkormányzat, Óvoda-Tahi parkoló-
Tótfalu Hősök tere 

2014. február 22. 
 

VIII. Dunakanyari Ifjú Muzsikusok 8. Kamarazenei 
Találkozója, Farsangi bál 

Iskola, Önkormányzat 
Népház 

2014. március 1. IV. Dunakanyar Kézműves Kiállítás és Vásár Tahitótfalu Önkormányzata, 
Szigetmonostor Faluház-Tahitótfalu 
Sportcsarnok, Népház 

2014. március 15. Ünnepi műsor az 1848-as forradalom és 
szabadságharc emlékére  

Iskola 
Önkormányzat, TETA-Sportcsarnok 

2014. március 30-
április 13. 

Cseresznyevirágzás c. kiállítás 
30-as, 40-es évek pénzei-kiállítás 

G. Szalai István  
Wegroszta Gyula, Szőnyi Zsuzsa-
református gyülekezeti terem 

2014. április 4. Tavaszi zeneiskolai koncert Iskola-Népház 

2014. április 16. A holokauszt áldozatainak napja Önkormányzat, Iskola-zsidó temető 

2014. április 23. A Föld napja Önkormányzat, Iskola-Csapás 

2014. április 27.  Vasárnapi Vásárnap  Béres Gabriella, Béres Attila, Rokob 
Orsolya, TETA, TAKI-Fesztiválpark 

2014. május 1. Szigeti Majális Civil szervezetek, Önkormányzat-
Faluház 

2014. május   Országos Íjászverseny TAKI - pócsmegyeri íjászpálya 

2014. május 25. Hősök napja Önkormányzat – Hősök tere 

2014. május 30.  Kihívás napja Iskola, Önkormányzat, Tóthné Mák 
Ildikó, Tóth Attila (Piramis SE)-
Sportcsarnok, sportpálya, szigeti 
rész 

2014. május 30-31-
június 1. 

EPERFESZTIVÁL  
kiállítás 

Tahitótfalu Lovassport Egylet – 
Önkormányzat, TETA, TAKI- 

2014. május 30-31-
június 1.  

Eperart Vox Insulae Szigethangja Közhasznú 
Egyesület - templomok 

2014. május 31. Gyereknap Óvoda, Iskola - óvoda 

2014. június 4. Trianoni emlékműsor, kiállítás, előadás Önkormányzat- Tildy híd-Hősök 
tere-Trianon emlékmű-református 
gyülekezeti terem 

2014. június 14. Ballagás  Iskola – központi épület 

2014. június 16. Évzáró Iskola – központi épület 

2014. június 17-21. Református gyerektábor  Református Egyház – Isten tábora 

2014. június 30-július 
11. 

Nyári gyerektábor Önkormányzat, Baptista Egyház, 
TETA, Iskola – Szabadidőpark, 
Faluház, Népház 

2014. július 5. Halászléfőző verseny Tömegsport és Szabadidő Egyesület 
– Dunapart 

2014. július 7-13. Ökumenikus művészeti hét Vox Insulae Szigethangja Közhasznú 
Egyesület – Faluház, Népház, 
templomok 
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Tóth János: egy-két időpontot át kellene gondolni.  
 
Dr. Sajtos Sándor: ez csak tervezet, év közben módosítható, javaslom elfogadni.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
 

5/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2014. évi rendezvénytervét elfogadja (mellékelve).  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, a Kulturális Bizottság elnökét, 
a közművelődés-szervezőt a programok végrehajtására, illetve annak 
ellenőrzésére.  
 
Határidő: 2014. 12.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 Kubanek István Kulturális Bizottság elnöke 
 Béres Gabriella közművelődés-szervező 

  

2014. július 20. Amiért a harang szól – Sportos zarándoklat  BVSC Wellness szakosztály, 
Önkormányzat – Tahi parkoló 

2014. augusztus 10. Vasárnapi Vásárnap  Béres Gabriella, Béres Attila, Rokob 
Orsolya, TETA, TAKI - Fesztiválpark 

2014. augusztus 20. Szent István ünnepe Önkormányzat, TETA - Faluház 

2014. szeptember 1. Évnyitó Iskola – központi épület 

2014. szeptember  Országos Íjászverseny TAKI – pócsmegyeri íjászpálya 

2014. szeptember 27. Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!, Szüreti 
felvonulás, mulatság 

 Önkormányzat - 
Tahitótfalu Lovassport Egylet - 
Faluház 

2014. szeptember 27. Népmese napja  Önkormányzat - Faluház 

2014. október 6. Nemzeti gyásznap Önkormányzat – Hősök tere 

2014. október 23. Ünnepi műsor az 1956-os forradalom emlékére Iskola,  Önkormányzat – 
Sportcsarnok, Faluház 

2014. december 11. Idősek napja Önkormányzat - Sportcsarnok 

2014. december 12. Zeneiskolások gálaműsora, iskolai kiállítások Iskola - Sportcsarnok 

2014. december 6-14. Adventi hét TETA, Önkormányzat, Egyházak, Iskola, 
civil szervezetek – Népház, egyházi 
helyszínek, piac területe 

2014. december 27. Dagober Kupa Plascsevics János – Sportcsarnok, 
Népház 

2014. december 27.  Borszentelés Katolikus Egyház, Önkormányzat - 
Faluház 
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3./ Bizottságok tájékoztatója 
 
  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
 
Nagyházu Miklós: a Bizottság tegnap 2014. január 15-én tartotta idei első ülését, melynek 
első napirendi pontja az átdolgozott Faluudvar koncepció tárgyalása volt. A Bizottság a 
konyha-étkezde módosított vázlattervét támogatja, ami alapja lehet az engedélyezési 
tervnek.  
Nagyon elszomorított a hitelfelvétel elutasítása, hiszen Önkormányzatunk önerőből kívánta a 
koncepció megvalósítását. Remélem, hogy a választott országgyűlési képviselőnk Hadházy 
Sándor segítsége, valamint Harrach Péter országgyűlési képviselő, aki településünk lakója 
közbenjárása elegendő lesz a Kormány támogatására.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki a vázlatterv elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
 

6/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a konyha-étkező 
vázlattervét elfogadja, mely alapján felkéri a tervezőket az engedélyes terv 
elkészítésére.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014.  
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Nagyházu Miklós: a korábban már bemutatott 2014. évi fejlesztési tervet a Gazdasági 
Bizottság javaslatára átdolgozzuk, és mellékeljük majd hozzá a fejlesztési keret 
megnevezését is. 
 
Dr. Sajtos Sándor: a fejlesztési terv még változhat, a tavaszi bejárást követően.  
 
Nagyházu Miklós: természetesen.  
 
  Gazdasági Bizottság 
 
Gaál Sándorné: január 14-én ülésezett idén először a Bizottság. Elfogadtuk a 2014. évi 
munka és üléstervünket, valamint elfogadásra javasoljuk az Önkormányzat 2014. évi belső 
ellenőrzési tervét.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki a Bizottság javaslatát támogatja, kézfeltartással jelezze.  
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A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
 

7/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2014. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja, melynek végrehajtásáról a 
Polgármester és a belső ellenőr gondoskodik.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 12.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Gaál Sándorné: tárgyaltuk Szmutni Péterné kérését, aki a Tahi Parkolóban lévő üzletére 
kérte közterület foglalási díj méltányos csökkentését a nyári árvíz miatt. A Bizottság javasolja, 
hogy 2 havi díjjal csökkentsük a 2014. évi közterület használati díját az árvízi károk 
enyhítésére. 
 
Dr. Sajtos Sándor: aki a Bizottság javaslatát támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
 

8/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szmutni Péterné 
kérelmére a 2014. évi közterület-használati díjból 2 hónap díjtételét 
elengedi, a 2013. évi árvízre való tekintettel.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 02.28. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Gaál Sándorné: tárgyaltuk továbbá a Danubia Televízió kérelmét is, melyben az elmúlt évi 
támogatási összeg emelését kéri, havi 10.000 Ft-tal. A Bizottság támogatja a kérelmet.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki a Bizottság javaslatát támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
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9/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Danubia Televízió 
Műsorszolgáltató Nonprofit Kft (székhely: 2022 Tahitótfalu, Mátyás király 
út 3.) kérelmét támogatja, és a szerződésben meghatározott támogatás 
összegét 2014. évre 185.000 Ft/hó összegre módosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 12.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Kulturális Bizottság  
 
Kubanek István: ismerteti a Bizottsági ülésen történteket, valamint a könyvtárra vonatkozó 
bizottsági határozatot:  
„Tahitótfalu Község Képviselő-testülete Kulturális és Oktatási Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testület felé, hogy a Kulturális keret terhére a költségvetés ismeretében egy 
később megállapított összeghatárig forrást biztosítson a könyvállomány bővítése céljából, 
amíg az iskola finanszírozási lehetőségei rendeződnek. Erről a könyvállományról külön 
nyilvántartás készül, ami lehetővé teszi, hogy az az Önkormányzat tulajdonában maradjon.” 
 
Dr. Sajtos Sándor: javaslom, a Gazdasági Bizottság vizsgálja meg, miképpen tudnánk a 
könyvtár támogatására forrást találni.  
 
  Szociális Bizottság  
 
Schottner Jánosné: a Bizottság a jövő héten tartja majd első ülését.  
 
Ezt követően a Képviselő-testület 19,11-19,23 óráig szünetet tartott.  
 

4./ Tulajdoni ügyek 
 
  Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a Vidékfejlesztési Minisztérium által közzétett „2013. évi 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosító települési önkormányzatok, vagy települési 
önkormányzatok társulása részére, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztése, a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásának kompenzációja, valamint 
iparfejlesztés célú programok támogatására a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és 
felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) és e) 
pontjaiban meghatározott cél” című pályázat tartalmát, és javasolja a pályázaton való 
részvételt.  
 
Szabó Judit: mekkora összegre lehet pályázni? 
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Dr. Sajtos Sándor: 4.900.000 Ft. Aki támogatja a pályázaton való részvételt, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
 

10/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési 
Minisztérium által közzétett „2013. évi hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás biztosítása pályázat”-on részt vesz mely a Magyarország 
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. XII. Fejezet 
(Vidékfejlesztési Minisztérium) 20-2-22 jogcímcsoport szerinti 
„Hulladékgazdálkodási járulékból finanszírozott feladatok” előirányzat 
keretösszeg terhére kiírt pályázat.  
 
Az Önkormányzat a 318/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 
b) és e) pontjaiban meghatározott céloknak megfelelően a kiírás szerinti 
1. célterületre nyújt be pályázatot: „A hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díj kompenzációja”. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására 
azzal, hogy a pályázat összeállítása és beadásának a felelőssége a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatóé.  
 
Határidő:  2014. 01.20. 
Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- Társulási Megállapodás módosítása 
 
Tóth János: ismerteti az előzményeket. A Társulás 2013. január 1. napjával jött létre, 
fenntartásában áll a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, mely családsegítés 
és gyermekjóléti szolgáltatás szociális alapszolgáltatásokat nyújt a társult 
tagönkormányzatok közigazgatási területén. 
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata kezdeményezte a Társulásba való felvételét.  
A Társulás Társulási Tanácsa 11/2013 (XI. 15.) sz. társulási tanácsi határozatával úgy döntött, 
hogy amennyiben Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja az 
intézmény működtetéséhez lehívható állami kiegészítő normatíva Pilisszentkeresztre jutó 
2013. évi és 2014. évi összege különbözetének csatlakozáskor történő egyszeri megfizetését 
(395.700 Ft-nak a csatlakozás napjától 2014. december 31-ig tartó időszakra eső időarányos 
részét), úgy a Társulás rendkívüli ülésen, soron kívül újra szavaz a csatlakozásáról. 
A Társulási Tanács határozatának indoka, hogy a 2014. évi költségvetési törvényjavaslat 
alapján a gyermekjóléti alapellátás normatívája 10 millió forinttal csökken. A csökkenő 
normatíva, valamint a Kormányhivatal által előírt létszámfejlesztés a jelenlegi társulást ellátó 
intézményt is nehéz költségvetési év elé állítja. A Társulási Tanács azért kéri a csatlakozó 
tagönkormányzattól a kiegészítő támogatást, mert a 2013. évi megtakarításhoz (mivel nem 
volt tag) nem járult hozzá.  
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Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 72/2013.(VI.17.) sz. és a 
144/2013.(XI.21.) sz. önkormányzati határozatával akként döntött, hogy csatlakozni kíván a 
Társuláshoz és vállalja a 2014. évi kiegészítő normatíva csökkenés kompenzálást a Társulás 
részére. Tekintettel elhangzottakra, kérem, aki támogatja Pilisszentkereszt csatlakozását a 
Társuláshoz, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
 

11/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 

1./ jóváhagyja Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának a Dunakanyari 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó 
Társuláshoz való csatlakozását a Dunakanyari Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Tanácsának 13/2013. (XII.10.) sz., 14/2013. (XII.10.) sz., és 15/2013. 
(XII.10.) sz. társulási tanácsi határozatainak megfelelően; 
 

2./ elfogadja a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását 
a jelen határozathoz mellékelt egységes szerkezetbe foglalt társulási 
megállapodásban foglaltaknak megfelelően; 
 

3./ felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban meghatározott 
dokumentum aláírására.  

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Orvosi ügyelet beszámolója 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti Dr. Bazsa Márta beszámolóját. Az ügyelet a tavalyi évhez 
hasonlóan, változatlanul orvoshiányban szenved. Az ÁNTSZ többször figyelmeztette 
üzemeltetőt a megengedett óraszámok túllépése miatt. Az ellátásban jelenleg Kisoroszi, 
Pócsmegyer, Leányfalu, Szigetmonostor háziorvosai vesznek részt. Az épület a beszámoló 
szerint javításra szorul, és a műszerpark felújítására is szükség lenne.  
 
Szabó Judit: a támogatás késedelmes utalására vonatkozó célzás nyilván nem a mi 
településünkre vonatkozik. 
 
Dr. Sajtos Sándor: nem. 
 
Nagyházu Miklós: sajnos nagyon komoly gondokat jelez az épülettel kapcsolatban, amit a 
tavaszi bejárás alkalmával meg kell vizsgálni. Nagyon sajnálom, hogy tahitótfalui háziorvosok 
nem vesznek részt az ügyeleti ellátásban.   
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  Püspökiné dr. Lukács Éva beadványa 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (821/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlására tett 
ismételt felajánlás), és javasolja a 196/2013. (10.17.) határozat megerősítését.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
 

12/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete megerősíti 
196/2013. (10.17.) határozatát, mely szerint a Villasor 821/5 hrsz-ú 
ingatlant (Tahitótfalu, Község Önkormányzata tulajdona), nem értékesíti.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 01.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Liptainé Székhelyi Fruzsina és Menczel Andrea kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (Sportház bérleti díjának csökkentése a 
sportfoglalkozások idejére), és javasolja a kérés támogatását a bérleti díj 30%-os 
csökkentésével 2014. augusztus 31-ig. Aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
 

13/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Menczel Andrea 
(2016 Leányfalu, Hunyadi János utca 29/b) és Liptainé Székhelyi Fruzsina 
(2022 Tahitótfalu, Visegrádi út 18.) kérelmére a sportfoglalkozások idejére 
30% kedvezményt biztosít 2014.08.31-ig az önkormányzati intézmény 
(Sportszár) bérleti díjából.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 01.30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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  Turóczi Csaba kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (a február 15-re tervezett Puzder 
Emléktorna idejére a Népház ingyenes biztosítása), és javasolja annak támogatását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
 

14/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Puzder János 
emléktorna (teremfoci) megrendezéséhez 2014. február 15-én 8-15 óráig a 
Sportcsarnok és a Népház használatát ingyenesen biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014.02.15. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Döntés elővásárlási jogok gyakorlásáról 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előterjesztés tartalmát: A termőföldre vonatkozó elővásárlási 
és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II.18.) Korm. 
rendelet alapján, alulírottak vételi ajánlatot terjesztettek elő. 
A hivatkozott Korm. rendelet alapján, a vételi ajánlatot (a kifüggesztési kérelemmel együtt) 
az eladónak, vagy törvényes képviselőjének kell benyújtania az Önkormányzathoz. 
Csereklye István képviseletében eljáró Dr. Dombóvári Ottó ügyvéd levelében kérelmezte az 
általa - a tahitótfalui külterületi tulajdoni lapon 010/1. hrsz. alatt felvett, erdő és rét művelési 
ágú termőföld 2334/316722-ed tulajdonilletőség (8.872 m2) vonatkozásában - készített vételi 
ajánlat kifüggesztését. Vételi ajánlattevőként jelölte meg Cernic Augustint. A benyújtott 
vételi ajánlat 800.000 Ft. 
Sipos János képviseletében eljáró Dr. Baranyai Zoltán ügyvéd levelében kérelmezte az általa - 
a tahitótfalui külterületi tulajdoni lapon 0133/3. hrsz. alatt felvett, szántó művelési ágú 
termőföld (térkép mellékelve) 1/1 tulajdonilletőség vonatkozásában - készített vételi ajánlat 
kifüggesztését. Vételi ajánlattevőként jelölte meg Dr. Magyar Gábort. A benyújtott vételi 
ajánlat 400.000 Ft.  
Javaslom, ne éljen a Képviselő-testület az elővásárlási jogával. Aki egyetért a javaslattal a 
010/1 hrsz-ú ingatlan tekintetében, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
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15/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a külterületi, 
tulajdoni lapon 010/1. hrsz. alatt felvett, erdő és rét művelési ágú 
termőföld vonatkozásában a benyújtott vételi ajánlat (800.000 Ft) 
ismeretében elővásárlási jogával nem él  
(Eladó: Csereklye István 1135 Budapest, Reiter Ferenc utca 13.; vevő: 
Cernic Augustin 2000 Szentendre, Táncsics M. utca 10.)  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 01.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Dr. Sajtos Sándor: aki egyetért a javaslattal a 0133/3 hrsz-ú ingatlan tekintetében, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
 

16/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a külterületi, 
tulajdoni lapon 0133/3. hrsz. alatt felvett, szántó művelési ágú termőföld 
vonatkozásában a benyújtott vételi ajánlat ismeretében (400.000 Ft) 
elővásárlási jogával nem él.  
(Eladó: Sipos János, 2000 Szentendre, Nap utca 13/F; vevő: Dr. Magyar 
Gábor, 2021 Tahitótfalu Felsőszérűk dűlő 1493 hrsz.) 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 01.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Kiszely Ilona felajánlása 
 
Dr. Sajtos Sándor: Kiszely Ilona a Tahitótfalu 5064 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa levelében 
felajánlotta az Önkormányzat számára az ingatlant 2.000.000 Ft eladási áron. Jelenleg nem 
javaslom a terület megvásárlását. Aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
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17/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kiszely Ilona (5500 
Gyomaendrőd, Pósa L. út 23.) által felajánlott 5064 hrsz-ú ingatlan 
megvásárlását nem támogatja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 01.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Fridli Gábor kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (a „Dunakanyar Műszaki Vizsgaállomás Kft.” 
nevének módosítása „Tahitótfalu Műszaki Vizsgaállomás Kft”-re.) A bejegyzéshez a 
Képviselő-testület hozzájárulása szükséges, mely szerint engedélyezi a település nevének 
használatát. Javaslom a kérelem támogatását.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
 

18/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Fridli Gábor (2016 
Leányfalu, Gyulai Pál utca 22.) kérelmére az általa alapított „Dunakanyar 
Műszaki Vizsgaállomás Kft” elnevezésű vállalkozás nevének „Tahitótfalu 
Műszaki Vizsgaállomás Kft”-re történő módosítását engedélyezi, és annak 
bejegyzéséhez hozzájárul.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 01.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Őszirózsa Nyugdíjas Klub kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: a Klub idén lesz 20 éves, melynek megünnepléséhez 100.000 Ft 
támogatást, valamint a Népház ingyenes használatát kérik. Javaslom, 20.000 Ft támogatás, 
és az önkormányzati ingatlan térítésmentes használatát biztosítsuk a rendezvény 
lebonyolításához.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
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19/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Őszirózsa 
Nyugdíjas Klub fennállásának 20. éves jubileumi ünnepségének 
lebonyolításához 20.000 Ft támogatást biztosít, valamint a Népház 
ingyenes használatát is engedélyezi 2014. február 22-én 15-21 óráig, vagy 
más egyeztetett időpontban.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 02.22. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
5./ A 2014. évi költségvetés előkészítése 

 
Gaál Sándorné: 2013. évhez képest az állami támogatás több, ennek egyik eleme az óvodai 
pedagógusok béremelése miatti többlet. Magasabb a finanszírozás a közvilágítási és 
útfenntartási kiadásokra is. Saját bevételeinknél az adókat az előző évi előirányzattal 
egyezően tervezzük, a teljesítés ennél magasabb, az a tartalékot növeli majd. 
A Vízmű támogatást a 2013.évi előirányzattal egyezően állítottuk be. Fejlesztési célú hitelt 
terveztük be a konyha-ebédlő építésére. Várható pénzmaradványunk 120 M Ft. 
Kiadási oldalon a működésre többet állítottunk be, felújításokra, karbantartásokra 10 M Ft-ot 
tervezünk azonosan az előző évi tervvel. 
Célszerű lenne külön új költségvetési sorban szerepeltetni a fejlesztési célú kiadásokat, 
melyek nem az állagmegóvást, hanem új létesítmény megépítését kialakítását irányozza elő, 
(járdaépítés, térkő burkolás, Népház kerítés) és ezektől is elkülönítve a beruházás jellegű 
kiadásokat (konyha-ebédlő építése, csoportszoba kialakítása). Cél az, hogy ezeket a tervezett 
kiadásokat év közben könnyebben figyelemmel tudjuk kísérni. Ezeket a sorokat az Építési 
Bizottság javaslata alapján, a költségvetés forrásait, tartalékait figyelembe véve tervezzük 
majd be tételesen, a költségvetés összeállításának II. szakaszában. 
Támogatásokra 17 M Ft-ot tervezünk ez azonos a tavalyi mértékkel. 
Meglévő hitelünk törlesztő részletével számolunk a hitelkonszolidáció kapcsán, ez a 
tartalékot növeli majd. 
A konyha ebédlő megépítéséhez felvett hitel törlesztő részletét, beterveztük 5.140 e Ft 
összegben. 
Fejlesztési célú tartalékunk 3 M Ft. Általános működési tartalékunk 47.992 e Ft. 
Javasoljuk, hogy minden dolgozó jutalmazása az előző évi szinten maradjon, a természetbeni 
juttatások mértéke szintén. Továbbra is kerüljön számfejtésre az adóbeszedési jutalék, 
hiszen az adóbehajtás révén befolyt hátralék összege meghaladta a 20M Ft-ot. 
Az állami támogatás összege még nem végleges, mivel várható még a közművelődési 
feladatokra, az üdülőhelyi feladatokra, a külterületi lakosokra, valamint a gyermekétkeztetés 
működtetésére támogatás, ami még emelni fogja a bevételi oldalt és több tartalékkeret lesz.  
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel mindannyian ott voltunk a Bizottság ülésén nem kell határozatot 
hoznunk a témában.  
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6./ Óvodavezetői pályázat kiírása 
 
Tóth János: a 91/2009. (04. 30.) Képviselő-testületi határozat szerint az óvodavezető 
megbízása 2014. június 30-án lejár, ezért előkészítettük az óvodavezetői pályázat kiírását.  
 
Ezt követően ismerteti a pályázat tartalmát.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt, Dr. Sajtos Sándor javasolta a kiírás elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
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20/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján a megismert tartalommal pályázatot hirdet a 
Tahitótfalui Óvodák óvodavezető munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2014.07.01-2019.06.30-ig szól.  
A munkavégzés helye: 2021 Tahitótfalu, Petőfi S. u. 12. 
A munkakörbe tartozó illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 
20/2012. (VIII. 1.) EMMI rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak 
szerint az önállóan működő intézmény tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok ellátása.  
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
Pályázati feltételek: 

 Felsőfokú végzettség (főiskola, egyetem), 

 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 

 óvodapedagógus képzettség, 

 Pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat, 

 Az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre 
teljes munkaidőre szóló alkalmazás, 

 Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzetség, 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok igazolások: 

 A pályázó szakmai önéletrajza, az intézmény vezetésére irányuló programot a szakmai 
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítványt, az iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, igazolást az eddigi 
munkaviszonyokról, valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.  

 Nyilatkozatát arról, hogy pályázatának tárgyalását nyílt, vagy zárt ülésen kéri.  
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014.07.01. napjától tölthető 
be.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 18.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Sajtos Sándor polgármester nyújt, a 
26/387-123, valamint a 26/387-198 telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázat Tahitótfalu Község Önkormányzat címére 
történő megküldésével (2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ……….., valamint a munkakör megnevezését: 
„Óvodavezető” 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A pályázatokat 
az Oktatási és Kulturális Bizottság véleményezi. A kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné 
nyilvánítása iránt.  
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 8.  
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:   - www.tahitotfalu.hu  
    - Tahitótfalu Községi Tájékoztató 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. február 1.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 
Határidő: 2014. 02.01. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester  

http://www.tahitotfalu.hu/


19 

7./ Egyebek 
 
Kubanek István: jelezték számomra a Tahi óvodában dolgozók, hogy szükséges lenne egy 
rámpa kiépítése a konyha és az óvodaépület lépcsőjéhez.  
 
Dr. Sajtos Sándor: megvizsgáljuk a lehetőségeket.  
 
Szabó Judit: örömmel vettem észre, hogy a Jóság dűlőből eltűnt az engedély nélkül 
kihelyezett szögesdrót, valamint a Hősök terén megkezdődött a Posta épület felújítása.  
 
Dr. Sajtos Sándor: zárt ülés megtartását javasolja Mészáros Beatrix kérelmére vonatkozóan. 
Aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
 

21/2014. (01.16.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mészáros Beatrix 
kérelmét zárt ülésen tárgyalja, tekintettel kérelmező személyes adataira. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Ezt követően a Képviselő-testület 20,10 órától 20,25 óráig zárt ülésen folytatta munkáját, 
majd Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az ülést 
bezárta.  
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Sajtos Sándor Tóth János 
polgármester jegyző 

 
 


