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Tahitótfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

 
Szám: 3/2014. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4-én 
(kedd) 18,00 órakor tartott üléséről. 
 
Helye: Községháza, Kossuth utca 4. 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Hiányzók: - 
 
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket, megállapítja a Képviselő-testület 
határozatképességét (9 főből 9 fő jelen), és javaslatot tesz a napirendre.  
 
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, 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./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadása 
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
  Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke 
 

3./ Bizottságok tájékoztatója 
Előadó:  Bizottsági elnökök 
 

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

5./ 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: 
1/2014. (01.14.) határozatával döntött a Képviselő-testület az adósságkonszolidáció 
igénybevételéről. A pályázatot beadtuk. 
2/2014. (01.16.) határozatával döntött a Képviselő-testület, az „Isten Tábora” önkormányzati 
ingatlan ingyenes biztosításáról a Tahitótfalui Református Egyházközség által szervezett nyári 
gyermektábor lebonyolításához. A határozatot Árvavölgyi Béla lelkész úrnak megküldtük.  
3/2014. (01.16.) határozatával a Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulást biztosít az OTP 
Nyrt. számára, bankautomata elhelyezésére a Szentendrei út 6. szám alatti (1379 hrsz.) 
önkormányzati ingatlanon. A határozatot megküldtük az OTP számára.  
4/2014. (01.16.) határozatával döntött a Képviselő-testület ismételt hitelfelvételi kérelem 
benyújtásáról a konyha-étkező épület építésére vonatkozóan. A kérelem előkészítése 
folyamatban van.  
5/2014. (01.16.) határozatával elfogadta a Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi 
rendezvénytervét, mely a honlapon megtalálható.  
6/2014. (01.16.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta, a konyha-étkező vázlattervét. 
A határozatot megküldtük az engedélyes terv elkészítése folyamatban van.  
7/2014. (01.16.) határozatával elfogadta a Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi 
belső ellenőrzési tervét. A határozatot a belső ellenőrzést végző cégnek megküldtük.  
8/2014. (01.16.) határozatával döntött a Képviselő-testület Szmutni Péterné kérelméről, ily 
módon kérelmező közterület-használati díjából 2 hónapot elenged, a tavalyi árvízre való 
tekintettel. A határozatot megküldtük.  
9/2014. (01.16.) határozatával támogatta a Képviselő-testület a Danubia Televízió Kft. 
támogatásának emelését (185.000 Ft/hó). A határozatot megküldtük a szerződést 
módosítottuk.  
10/2014. (01.16.) határozatával döntött a Képviselő-testület a Vidékfejlesztési Minisztérium 
által kiírt hulladékgazdálkodási díjkompenzációra vonatkozó pályázatról. A pályázaton nem 
indultunk, erről Polgármester Úr a későbbiekben tájékoztatást ad.  
11/2014. (01.16.) határozatával elfogadta a Képviselő-testület a Dunakanyari Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat Társulási Megállapodás módosítását. A határozatot megküldtük.  
12/2014. (01.16.) határozatával ismét elutasította a Képviselő-testület a 821/5 hrsz-ú 
önkormányzati ingatlan eladását. A határozatot megküldtük.  
13/2014. (01.16.) határozatával támogatta a Képviselő-testület Menczel Andrea és Liptainé 
Székhelyi Fruzsina kérelmét, és a Sportház bérleti díjából 30% kedvezményt biztosít 2014. 
augusztus 31-ig. A határozatot megküldtük.  
14/2014. (01.16.) határozatával döntött a Képviselő-testület a Puzder János teremfoci 
emléktorna lebonyolításához a Sportcsarnok, és a Népház ingyenes biztosításáról. A 
határozatot megküldtük.  
15-16/2014. (01.16.) határozatával döntött a Képviselő-testület a 010/1, valamint a 0133/3 
hrsz-ú ingatlanok tekintetében az elővásárlási jogról történő lemondásáról. A határozatot 
megküldtük. 
17/2014. (01.16.) határozatával nem támogatta a Képviselő-testület az 5064 hrsz-ú ingatlan 
megvásárlását. A határozatot megküldtük.  
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18/2014. (01.16.) határozatával engedélyezte a Képviselő-testület Fridli Gábor számára 
vállalkozása elnevezésében Tahitótfalu nevének használatát, és hozzájárult annak 
bejegyzéséhez.  
19/2014. (01.16.) határozatával engedélyezte a Képviselő-testület az Őszirózsa Nyugdíjas 
Klub számára a Népház ingyenes használatát, és a Klub által szervezett jubileumi ünnepségre 
20.000 Ft támogatást nyújt. A határozatot megküldtük.  
20/2014. (01.16.) határozatával döntött a Képviselő-testület óvodavezetői pályázat 
kiírásáról. A pályázat a honlapon és a kozigallas.hu portálon megtalálható.  
21/2014. (01.16.) határozatával zárt ülést rendelt el a Képviselő-testület. 
22/2014. (01.16.) határozatával döntött a Képviselő-testület Mészáros Beatrix gyermeke, 
Kővágó Márk óvodai elhelyezésének támogatásáról maximum 20.000 Ft/hó erejéig. A 
határozatot kérelmező számára megküldtük.  
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel a rezsicsökkentés kapcsán több hulladékszállítással foglalkozó cég 
veszteséges lett, az Önkormányzatok számára kiírásra került a „2013. évi 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázat”. A Képviselő-testület az elmúlt 
testületi ülésen úgy döntött indul a pályázaton, azonban a Szolgáltató nem tudott számomra 
olyan joganyagot, olyan gazdasági számításokat átadni, mely alapján az Önkormányzat 
nevében megnyugtatóan, felelősségteljesen tudtam volna nyilatkozni a NAV, a Kincstár, 
illetve az Állami Számvevőszék felé. E szervezetek az elkövetkezendő 10 évben vizsgálhatták 
volna a folyósítást, illetve szinte az Önkormányzat pénzügyi osztálya végezte volna a 
szolgáltató cég könyvelését. Ezért nem írtam alá a pályázatot, és nem nyújtottuk be. Kérem, 
hogy a Képviselő-testület vonja vissza a határozatot.  
 
Szabó Judit: a szolgáltató kapta volna meg a hiányzó összeget, vagy az Önkormányzat esett 
el a pályázati pénztől?  
 
Dr. Sajtos Sándor: a szolgáltatónak utaltuk volna át. Nem is értettem, miért az 
Önkormányzatnak kell pályázni.  
 
Tóth János: a 10/2014.(01.16.) határozatot vonja vissza a Képviselő-testület, mivel a 
hulladékgazdálkodási szolgáltatást biztosító cég megfelelő háttéranyagot nem biztosított, így 
jogilag nem volt vállalható a pályázat beadása, illetve az Önkormányzat felelősségvállalása.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, szavazzon. 
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Rédai Dávid, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal, és 1 
tartózkodás mellett (Dr. Pálvölgyi Tamás), meghozta döntését.  
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23/2014. (02.04.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 10/2014.(01.16.) 
Képviselő-testületi határozatát visszavonja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatást ad az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről.  
A Magyar Nemzetben megjelent cikkben tájékoztatást adtam a hitelfelvételi kérelmünk 
elutasításával kapcsolatban. Elmondtam, hogy miután a Kormány határozatban indokolás 
nincs, illetve fellebbezési joggal sem élhetünk, nem tudjuk elemezni, hogy miért hoztak 
negatív döntést. Véleményem szerint bizonyára tévedés történt, ezért ismételten beadjuk a 
kérelmet.  
Kisné Balázs Enikő iskolaigazgató átküldte az első félévi tájékoztatást az iskola működéséről.  
A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megbízásából a Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda 

Kft. készít egy megvalósíthatósági tanulmányt, melynek témája: A városi és elővárosi 
személyhajózás fejlesztésének előkészítése. A projekt a Budapest területén belüli 
személyhajózás fejlesztésére irányul, de vizsgálják az agglomerációs környezetre való 
kiterjesztését a hálózatnak. Ennek kapcsán a kikötőhelyek létesítésében érintett 
Önkormányzatok képviselőinek tartanak egy rövid ismertetést, 2014. 02.10-én, hétfőn 14:00 
órakor, Budapesten. A megbeszélés célja, hogy a tervismertetésen túl megismerjék az 
érintett települések álláspontját, jövőbeni terveit a kikötők környezetével kapcsolatban. 
 

2./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadása 
 

Dr. Sajtos Sándor: sikerült a tegnapi ülésen a hivatal által előkészített költségvetést 
megtárgyalni.  
 
Gaál Sándorné: beszámol a Gazdasági Bizottsági ülésen elhangzottakról. A költségvetés 
tervezésének második szakaszába értünk. A bevételi oldalon az állami normatíva több mint 
az első kimutatásban láttuk, több területen kaptunk pluszforrást (a gyermekétkeztetés 
támogatására, a könyvtári, közművelődési feladatok támogatására, az üdülőhelyi feladatok 
támogatására, az egyéb köznevelési feladatok ellátásra, valamint a lakott területtel 
kapcsolatos feladatok támogatására vonatkozóan). Az adóbevételi sorokat, saját 
bevételeinket változatlan módon terveztük úgy, mint a saját működési bevételeket. A 
Fővárosi Vízművek Zrt-től kapott támogatás 2014. évre 33.705.000 Ft. Az árvízi 
helyreállításra nyert pályázati összeg, valamint a fejlesztési célú hitel összege változatlan. Új 
bevételi sorban beterveztük a költségvetésbe az erdőgazdálkodás során befolyó bevételt is. 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által adott támogatás, a várható pénzmaradvány 
összege, valamint a gát beruházás pályázati forrása változatlan marad.  
A kiadás oldalon is van változás az első tervezethez képest. A működési kiadásokra tervezett 
összeg garantálja a biztonságos működést, mind a hivatal, mind az intézmények számára.  
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A felújítási kiadásokra változatlanul 10.000.000 Ft-ot terveztünk (állagmegóvás) a 
Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján. A fejlesztési kiadási sor szintén ez alapján 
került megállapításra. Ennek egyik összetevője a konyha ebédlő megépítésének bruttó 
költsége, a másik összetevője az egyéb fejlesztési kiadások (óvodai csoportszoba kialakítása, 
Népház kerítés, Faluház udvar burkolása, járdaépítés folytatása, Trianoni emlékhely 
sétányainak burkolása, ravatalozó felújítása).  
Az egyes támogatások körét szűkítettük a (pl: Dunakanyari Önkormányzati Társulás) az 
alapítványok, szervezetek támogatása változatlan maradt, kivéve a Danubia Televízió 
támogatását. Beterveztük a könyvtár támogatását is, és maradt egy tartalék keretösszeg, 
amelyet az évközben beérkező kérelmek finanszírozására különítettünk el.  
A hiteltörlesztő részleteket (a régit, és reményeink szerint a későbbiekben engedélyezettet) 
beterveztük. 
Ez a költségvetés, megfelelő tartalékokkal rendelkezik amellett, hogy a biztonságos 
működést is biztosítja. A dolgozókról is gondoskodtunk (bruttó 200.000 Ft természetbeni 
juttatás, valamint a köztisztviselők részére az éves bértömeg 20%-a jutalmazás céljára lett 
elkülönítve). A fizikai állomány részére nem állítottunk be jutalmazási keretet, de 
amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, a tartalékkeret terhére tudunk biztosítani a 
számukra. Beterveztük a plusz kiadásokat a jubiláló és nyugdíjba vonuló dolgozók részére. 
Folytatni tudjuk a fejlesztési célú beruházásokat, melyek során szépül településünk. 
Reményeink szerint pozitív elbírálást nyer majd hitelkérelmünk, így lehetőség nyílik majd a 
konyha-étterem megépítésére és ezzel összevont fejlesztésként a két óvodai csoportszoba 
kialakítására.  
Településünk 2014. évi költségvetés tervezetét a bizottság határozata alapján elfogadásra 
javaslom.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: nagy örömmel tölt el, hogy a Vízművektől kapott támogatás 
felhasználása során tervezzük a Duna-part fejlesztését is.   
 
Dr. Sajtos Sándor: sok munkát jelent majd a Képviselő-testület számára.  
 
Gaál Sándorné: szeretném megköszönni a Pénzügyi Osztály valamennyi dolgozójának a 
munkáját.  
 
Dr. Sajtos Sándor:  „A belügyminiszter 4/2014. (I.31.) BM rendelete egyes önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól” 
elnevezésű pályázaton lehetőségünk lenne indulni. Jövő hét szerda a beadási határidő, a 
maximum pályázati összeg 30.000.000 Ft (80%), az önrész 20%. A Pénzügyi Osztály és 
Körmendi Judit főépítész dolgozik a pályázat előkészítésén mely segíthet, a két csoportszoba 
kialakításában.  
Még egy pályázati lehetőségre van lehetőség, címe „Az emberi erőforrások minisztere 
9/2014.(II.3.) EMMI rendelete a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, 
valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól”. Felkérem 
Kubanek István bizottsági elnököt az együttműködésre, Kisné Balázs Enikővel az iskola 
igazgatójával, a pályázat előkészítésére vonatkozóan. 
Az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétel elhúzódása a külterület 03/1 hrsz-on nyilvántartott 
erdő tekintetében nem az Önkormányzat hibája. 2013. április 29-én az Erdészeti Igazgatóság 
megküldte Tahitótfalu Község Önkormányzata erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételéről 
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szóló határozatát, amelyet azonban a jogerőre emelkedés előtt visszavont, az említett 
erdőrészletek határainak pontosítása miatt. 2013. október 10-én megérkezett az új, 
pontosított erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétel, amely 2014. január 14-én vált jogerőssé. 
Közel 2 év után kerültünk abba a helyzetbe, hogy a konkrét erdőgazdálkodási tevékenységet 
előkészítsük. Ennek érdekében megkezdtük, az erdőgazdálkodási munkára vonatkozó 
közbeszerzési eljárás előkészítését. Miután eddig konkrét erdőgazdálkodást (kitermelés, 
telepítés) nem tudtunk végezni, és a 10 éves haszonbérleti ciklusból már közel 2 év eltelt, a 
haszonbérleti szerződésben foglalt bérleti díjat nem állt módunkban a tulajdonosok irányába 
megküldeni. A tulajdonosok az elmaradt 2 év bérleti díját úgy fogják megkapni, hogy a 
következő 8 év alatt kerül átutalásra a 10 évre eső arányos összeg. A kitermelés ősszel 
kezdődhet meg, azonban három erdőrészlet vonatkozásában erdőterv módosítással 
szeretnénk élni (tarvágás helyett szálaló vágás), amely nem befolyásolja a kitermelés 
folyamatát.  
 
Tóth János: a Képviselő-testületnek egy teljesen új szerkezetben kell a költségvetési 
rendeletet elfogadni. Az előterjesztésben szereplő végső számok alapján a Pénzügyi Osztály 
az új struktúra szerint készíti majd el a rendelet-tervezetet, ami majd egy hosszabb távú 
kitekintést is fog tartalmazni.  
 
Dr. Sajtos Sándor: azért próbáltuk meg minél előbb elkészíteni a költségvetést, hogy a 
hitelfelvételi kérelmet minél előbb be tudjuk nyújtani, annak érdekében, hogy a tavaszi 
beruházás ne szenvedjen késedelmet. Aki az előterjesztés tartalmával egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner Jánosné, Szabó Judit) 
szavazattal meghozta döntését.  
 

24/2014. (02.04.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2014. évi költségvetési rendelete tervszámait elfogadja, melynek alapján a 
végleges rendelet-tervezet előkészítésére és beterjesztésére a 
Polgármestert és a Jegyzőt felkéri 2014.02.28-ig. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 02.28. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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3./ Bizottságok tájékoztatója 
 
  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
 
Nagyházu Miklós: a bizottság az elmúlt időszakban nem ülésezett. A tervezett konyha-
ebédlő engedélyes terve majdnem elkészült, most már egy belső építész bevonásával az 
utolsó simításokat végzik, és napokon belül beadásra kerülhet.  
 
  Gazdasági Bizottság 
 
Gaál Sándorné: két kérelmet tárgyalt a bizottság az egyebek napirend keretében. Elsőként az 
orvosi ügyelet támogatásának emelésére vonatkozó kérelmet vizsgáltuk. A támogatás 
mértéke 2013. évben 137.500 Ft/hó volt (1.650.000 Ft/év). A Bizottság 3,2% emelést 
javasolt, amely esetén az támogatás összege 142.000 Ft/hó (1.704.000 Ft/év) összegre 
emelkedne, amit a támogatási keretből biztosítani tudnánk. A Bizottság az emelést ahhoz a 
feltételhez kötötte, hogy az ügyelet üzemeltetője az emelést kizárólag az ügyeletet vállaló 
orvosok bérére fordíthatja, amiről kimutatást is kérnénk.  
 
Dr. Sajtos Sándor: egyeztetni kell a többi településsel is.  
 
Gaál Sándorné: jelenleg az OEP közvetlenül finanszírozza az ügyeletet, amit az 
önkormányzatok nyújtanak az ügyelet működésére, pluszfinanszírozást jelent az 
üzemeltetőnek.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki a fenti kiegészítéssel támogatja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner Jánosné, Szabó Judit) 
szavazattal meghozta döntését.  
 

25/2014. (02.04.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Orvosi Ügyelet 
2014. évi működéséhez 142.000 Ft/hó támogatást biztosít (a 2013. évi 
támogatás összegének 3,2 %-os emelésével). A 2014. évi többlettámogatás 
összege (4500 Ft/hó) kizárólag személyi bérezésre, juttatásra fordítható. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 02.13. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Gaál Sándorné: a másik kérelem a Pilis Dunakanyari Hírmondó regionális lap 2014. évi 
támogatásának emelésére irányult. Csatordai Katalin a lap szerkesztője, a támogatás 
havonkénti összegének 5.000 Ft-tal történő emelését kérelmezte, ami így 40.000 Ft/hó, 
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illetve 480.000 Ft/év támogatást jelentene az újság számára. A Bizottság a kérelmet 
egyhangúlag támogatta.  
 
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner Jánosné, Szabó Judit) 
szavazattal meghozta döntését.  

 
26/2014. (02.04.) Képviselő-testületi határozat 

 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Csatordai Katalin a 
Szólabda Stúdió, (Székhely: 1053 Budapest, Kecskeméti u. 5.), mint a Pilis 
Dunakanyari Hírmondó Kiadója kérelmét támogatja, és a szerződésben 
meghatározott támogatás összegét 2014. évre 40.000 Ft/hó összegre 
módosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 12.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

 
A Kulturális Bizottság valamint a Közbeszerzési Bizottság az elmúlt időszakban nem ülésezett.  
 
  Szociális Bizottság 
 
Schottner Jánosné: január 21-én volt ülésünk. Minden kérelmet befogadtunk és elbíráltunk. 
A HPV vírus elleni oltóanyag beadását kötelezővé teszik szeptembertől, ezért javasoljuk idén 
még támogassuk az oltóanyag beszerzését. A költségvetésben beállított összegbe belefér, és 
bízom benne, hogy magas lesz a részvételi arány. Március 30-ig lehet jelentkezni, kérek 
mindenkit a határidők betartására.  
 
Dr. Sajtos Sándor: már felkértem Szécsényi Ilona gyermekorvost és a védőnőket, hogy 
készítsék elő az oltásfelhívást.  
 

4./ Tulajdoni ügyek 
 
  Varga Tímea kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: Varga Tímea 2022 Tahi, Tompa Mihály utca 6. szám alatti ingatlanára a 
szennyvízcsatorna-csonkot saját költségén építtette ki. Ebbe beletartozik az utcai 
gerinchálózatra történő rákötés, annak terveztetése, engedélyeztetése, a földmunkák és az 
aszfaltozás. A fentiekre hivatkozva javaslom a közműfejlesztési hozzájárulás (98.000,- Ft) 
visszafizetését a kérelmező részére. 
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A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner Jánosné, Szabó Judit) 
szavazattal meghozta döntését.  

 
27/2014. (02.04.) Képviselő-testületi határozat 

 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Varga Tímea részére 
a Tompa Mihály utca 6. szám alatti 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. 03.01. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

Tóth János: mivel 10 évvel ezelőtt határozta meg a Képviselő-testület a közműfejlesztési 
hozzájárulás összegét, ezért javaslom, hogy a Gazdasági Bizottság vizsgálja meg a 
lehetőségeket, és fontolja meg annak emelését.  
 
  Gyepmesteri szolgáltatási szerződés módosítása 
 
Dr. Sajtos Sándor: az elmúlt 3 évben a Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.-vel 
kötött megállapodás útján gondoskodtunk közigazgatási határon belül, közterületen talált 
kóbor, gyakran agresszív, veszélyes kutyák befogásáról. Ez 2013 év első 11 hónapjában 
bruttó: 853.188,- Ft költséget jelentett Önkormányzatunknak. A Szentendrei Városi 
Szolgáltató Nonprofit Zrt. megküldte a 2014-re vonatkozó vállalkozói szerződését, ami 
kismértékű szolgáltatásbővülés mellett kb. 10% szolgáltatási díjnövekedést tartalmaz. 
Javaslom, hogy a Szolgáltatóval egyeztessünk az árra vonatkozóan és ezt követően döntsünk 
a kérdésben.  
 
Nagyházu Miklós: nagyon sokallom az árakat: 

 sikertelen befogási díj: 2.833 Ft/eset,  

 kiszállási díj: 216 Ft/km,  

 az első 14 napi ebtartás díja: 19.588 Ft/14 nap,  

 készenléti díj: 16.348 Ft/hónap. 
Javaslom, hogy legalább még két szervezettől kérjünk be árajánlatot.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: nem értem miért kell fizetni a sikertelen befogásért.  
 
Dr. Sajtos Sándor: sajnos nincs sok lehetőségünk, javaslom, várjuk meg a szolgáltató 
válaszát.  
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  Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát. Az elmúlt évekhez hasonlóan, kérelmezik a 
2014. április 6-ra tervezett kerékpáros bajnokság megrendezéséhez a 084 hrsz-ú 
önkormányzati út biztosítását. Az időpontválasztás elég meglepő, hiszen ezen a napon lesz az 
országgyűlési választás. Miután egyeztettünk kérelmezővel tájékoztatott, hogy az időpont 
módosítása már nem lehetséges. Aki a kérelmet támogatja, kézfeltartással jelezze.  
Csörgő Mihály: nincs problémám a rendezvénnyel, de hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy a 
Váci –révi utat ne használják.  
 
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner Jánosné, Szabó Judit) 
szavazattal meghozta döntését.  
 

28/2014. (02.04.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Békásmegyeri 
Vándor Kerékpáros Klub részére engedélyezi a tavaszi (2014.04.06.) 
kerékpáros verseny megrendezéséhez a 084 hrsz-ú önkormányzati út 
igénybevételét, indító és célállomásként.  
 
A Képviselő-testület kizárólag e területet biztosítja, és felhívja a rendező 
szerv figyelmét, hogy az úgynevezett Váci-révi út használatát köteles 
biztosítani.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014.04.06. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Óvodai csoportszobák bővítése 
 
Dr. Sajtos Sándor: javaslom „A belügyminiszter 4/2014. (I.31.) BM rendelete egyes 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól” elnevezésű pályázaton induljunk, és pályázzunk a maximum pályázati összegre 
30.000.000 Ft (80%). 
 
A Képviselő-testület 9 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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29/2014. (02.04.) Képviselő-testületi határozat 

 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2014. (I.31.) BM 
rendelet által az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésekre 
kiírt pályázaton részt vesz, melynek célja óvodafejlesztés Tahiban, 2 
csoportszoba kialakításával.  
 
A beruházás tervezett összege 34.456.250 Ft, melyből az Önkormányzat 
saját forrásként a 6.891.250 Ft önerőt biztosít.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 02.28. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
1./ Egyebek 

 
Nagyházu Miklós: parkolóban lévő megüresedett egyik bódé sorsával kapcsolatban tudunk 
konkrétumot?  
 
Tóth János: építéshatósági szempontból a bontásra kötelezést Szentendre rendelheti el. 
Valóban hosszú ideje, több alkalommal szólítottuk már fel az épület tulajdonosát, és már 
minden határidő lejárt. 
 
Dr. Sajtos Sándor: az ATM a kijelölt helyen kiépítésre került, tegnap előtt üzembe is 
helyezték. Kerítést és virágosítást is tervezünk a területre. A bérleti díjat nulláról, 55.000 
Ft/hó bérleti díjra sikerült feltornázni.  
 
Nagyházu Miklós: köszönjük a tájékoztatást. Nagyon szerencsés lenne, ha a bódé 
tekintetében is történne változás. Javaslom, hozzunk határozatot, hogy haladjon az ügy.  
 
Dr. Sajtos Sándor: javaslom, hogy vizsgáljuk meg előbb a lehetőségeket.  
 
Csörgő Mihály: ATM-mel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy mi a kormányablak 
épületébe kívántuk tenni, azonban Kormányhivatal szerint abba a koncepcióba ez nem fért 
bele.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: indítsunk eljárást az üzlet tulajdonosával szemben. A kormányablakkal 
kapcsolatban van valami újság?  
 
Dr. Sajtos Sándor: a Pest Megyei Kormányhivatallal van egy érvényes szerződésünk. A 
legutolsó információm szerint, a gépészeti tervezések folyamatban vannak. Dr. Varga László 
a Szentendrei Járási Hivatal vezetője lesz a kirendeltség vezetője is, de az építésre 
vonatkozóan ő sem tudott több tájékoztatást adni.  
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Kubanek István: a múlt ülésen szóba került az óvodai rámpa megépítése is. Történt 
előrelépés? 
 
Dr. Sajtos Sándor: ebbe a pályázati anyagba beillesztjük a rámpa kialakítását is, amennyiben 
a pályázat nem lesz sikeres, önerőből is lehet kivitelezni. Javaslom február 27-én (csütörtök) 
18,00 népházban a költségvetési rendelet birtokában tartsunk Falugyűlést a lakosság 
részére.  
 
Nagyházu Miklós: köszönetet szeretnék tolmácsolni az Ökumenikus Imahét záró 
rendezvényének lebonyolításához biztosított Sportcsarnok ingyenes használatáért, és külön 
szeretném megköszönni a hangosító berendezés használatát is.  
 
Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és 
az ülést 19,26 órakor bezárta.  
 

K.m.f. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Sajtos Sándor Tóth János 
polgármester jegyző 

 
 


