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Tahitótfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

 
Szám: 4/2014. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 17-én 
(hétfő) 18,00 órakor tartott üléséről. 
 
Helye: Községháza, Kossuth utca 4. 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Hiányzók: Rédai Dávid, Szabó Judit 
 
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, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné) szavazattal a napirendet 
elfogadta.  
 
 
NAPIREND: 

 
1./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadása  

Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
  Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke 
 

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

3./ Egyebek 
 
Szabó Judit képviselő 18,05 órakor megérkezett az ülésre.  
 

1./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadása  
 
Gaál Sándorné: a Bizottság az ülésén az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-
tervezetét tárgyalta, amely az új jogszabálynak megfelelően készült el. A Bizottság a 
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: a Duna-parttal kapcsolatos tétel változatlan maradt? 
 
Gaál Sándorné: természetesen, a számok nem változtak.  
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Dr. Sajtos Sándor: az intézményvezetők véleményét kikértük, kéréseiket megpróbáltuk az 
anyagba beépíteni. Aki a Gazdasági Bizottság javaslatát 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 
megalkotta rendeletét.  
 

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
1/2014 (II.17.) RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 
 
Dr. Sajtos Sándor: a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az elutasított hitelfelvételi 
kérelmünket ismételten benyújtjuk a kormányzat irányába. A beadáshoz szükséges az új 
rendelet, annak mellékletei, melynek egyik eleme a kitekintő határozat.  
 
Tóth János: a költségvetés kapcsán a következő három évre tervezett előirányzataink fő 
összegeit, keretszámait meg kell határoznunk. A határozati javaslatot, valamint annak 
mellékletét a Képviselő-testület számára megküldtük.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki támogatja a határozat elfogadását, 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.  
 

30/2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011 évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése szerint a helyi 
önkormányzat a 2014. évi költségvetési évet követő három évre vonatkozó 
saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés jogszabályban 
meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek várható összegét a határozat 1. sz. melléklete szerint 
állapítja meg. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 
 

Mivel kérdés hozzászólás nem hangzott el Dr. Sajtos Sándor polgármester a napirendet 
lezárta.   



3 

2./ Tulajdoni ügyek 
 

Pályázati felhívás – Az első világháború történelmi emlékeit őrző 
emlékművek helyreállítása 

 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a pályázati felhívást (Közép-, és Kelet-európai Történelem 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-CP02 jelű pályázat). A pályázatot 
áttekintettük, az egyeztetésen részt vett Budai Mihály, G. Szalai István, Wegroszta Gyula 
Szőnyi Zsuzsanna, valamint Béres Gabriella művelődésszervező. Tóth Kálmán restaurátor 
segítene a pályázat előkészítésében díjazás nélkül. Javaslom, hogy induljunk a pályázaton, és 
az önrészt 200.000 Ft-ban határozzuk meg, amennyiben nem nyerünk, az önrészt a 
kertészeti munkára fel tudjuk használni. A határozat felelőse mellettem, Béres Gabriella 
művelődésszervező lenne. A pályázat beadásának határideje folyamatos.  
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.  
 

31/2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy az 
Önkormányzat az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek 
rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép-, és Kelet-
európai Történelem Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, 
KKETTKK-CP02 jelű pályázaton induljon. A pályázatban vállalt önrészt 
200.000,- Ft-ban állapítja meg. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására. 
 
Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
   Béres Gabriella művelődésszervező 
Határidő:  2014. 03.31. 
 

Pályázati felhívás – Az első világháborút és a kapcsolódó történelmi 
eseményeket felidéző kulturális programok támogatása 

 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a pályázati felhívás (Közép-, és Kelet-európai Történelem 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP04 jelű pályázat) tartalmát. Az a 
javaslatom, hogy induljunk ezen a pályázaton is. Önrészt nem igényel, a beadáshoz kizárólag 
a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges. Szintén Béres Gabriella művelődésszervezővel 
koordinálnánk a pályázat előkészítését. 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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32/2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy az 
Önkormányzat az első világháborút és a kapcsolódó történelmi 
eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális 
és tudományos programok, művészeti tevékenységek támogatása témában 
a Közép-és Kelet-európai Történelem Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP04 jelű pályázaton induljon.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására. 
 
Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
   Béres Gabriella művelődésszervező 
Határidő:  2014. 03.31. 
 

 
Pályázati felhívás – közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 

 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a 9/2014.(II.3.) EMMI rendeletet a könyvtári és a közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 
2014. évi szabályairól. Bár a könyvtárra nem, de a közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásra tudnánk pályázni. Javaslom az önrész összegét 200.000 Ft-ban megállapítani. A 
pályázatban az önrész összegének a háromszorosa igényelhető. 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.  
 

33/2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvtári és a 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális 
intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól szóló 9/2014. 
(II.3.) EMMI rendelet alapján, a közművelődési intézmény, közösségi színtér 
technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak 
gyarapítására szánt önrész összegét 200.000,- Ft-ban állapítja meg.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására, a 
Társfinanszírozási szerződés aláírására. 
 
 
Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
   Béres Gabriella művelődésszervező 
Határidő:  2014. 03.31. 
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  Ovi - Foci, Ovi – Sport program  
 
Dr. Sajtos Sándor: úgy ítélem meg, hogy ez egy nehezen áttekinthető pályázati rendszer, 
hiszen egy alapítványon keresztül pályáznánk, ezért javaslom, hogy ebben a konstrukcióban 
ne induljunk a pályázaton.  
 
  Péter Anita kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket. 2012-ben kérelmező a 3439 hrsz-ú 
önkormányzati ingatlan (20m2) megvásárlására tett ajánlatot, mert a környező ingatlanokat 
megvásárolva, a terület –ami eddig az egyik ingatlan közútkapcsolatát biztosította- funkciója 
gyakorlatilag megszűnt. A Képviselő-testület döntött a kérdésben a 197/2012.(10.11.) 
határozattal, melyben támogatta a terület értékesítését. Mivel erre eddig még nem került 
sor, az ingatlantulajdonosok felkerestek és ismételten felajánlották terület megvásárlását. 
Figyelembe véve a korábbi ingatlan eladásainkat, Jegyző Úrral egyeztetve a vételárat 2.500 
Ft/m2 állapítanánk meg. 
 
Szabó Judit: attól függetlenül, hogy a különálló ingatlanok tulajdonosai azonosak nem 
kellene összevonniuk az ingatlanokat, mielőtt értékesítjük a területet? 
 
Tóth János: hozzájárulhat úgy az Önkormányzat, hogy az adásvételi szerződés megkötésére 
akkor hatalmazza fel a Polgármestert, ha a végleges összevonások megtörténtek, és minden 
visszamaradó teleknek van közútkapcsolata.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: javaslom, kössünk előszerződést, ameddig nem történik meg a 
telekalakítás. A végleges adásvételi szerződés feltétele –amit az előszerződésben rögzítünk- 
az, hogy a közútkapcsolat minden teleknél biztosított legyen.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot, az elhangzott kiegészítéssel tudja támogatni, 
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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34/2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonát képező 3439 hrsz-ú (20m2) tahitótfalui ingatlant törli az 
önkormányzati törzsvagyonból és kezdeményezi a közterületből, belterületi 
kivett területté minősítését.  
 
A Képviselő-testület értékesíti a 3439 hrsz-ú ingatlant 2.500 Ft/m2 áron 
Péter Anita (1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.) részére. Az ingatlan 
értékesítésére abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az érintett 
ingatlanok (3440 hrsz; 3441/2 hrsz; 3441/1 hrsz.) közterületi kapcsolata 
biztosított.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 05.29. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Dunakanyari Csatornázási Társulás 
 
Dr. Sajtos Sándor: a projektiroda megkeresett, és kérte, hogy a 3321 hrsz-ú önkormányzati 
ingatlan tekintetében szükséges egy tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat a szennyvízcsatorna 
projekt megvalósulása érdekében. Tájékoztattam őket, hogy én egy személyben nem 
adhatok hozzájárulást csak a Képviselő-testület dönthet erről. Aki egyetért a hozzájárulás 
kiadásával, kézfeltartással jelezze.   
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner Jánosné, Szabó Judit) 
szavazattal meghozta döntését.  
 

35/2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
3321 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0061 jelű 
pályázat alapján a szennyvízcsatorna beruházás megvalósuljon, annak 
keretében a közterületi átemelő energia ellátása kapcsán fogyasztói hely 
kialakítása megtörténjen.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 02.28. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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  Gát pályázat – Beleznay Éva ingatlanügye 
 
Dr. Sajtos Sándor: A Tahitótfaluban létesítendő árvízvédelmi gát megépítése 89 ingatlant 
érint. Az elmúlt időszakban a tulajdonviszonyok illetve a területrendezési feladatok, 
elsődleges helyen szerepeltek a projekt előre vitelében. 
Tekintettel arra, hogy ez idő alatt, a szerződéskötésekkel párhuzamosan, a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezet lemondó nyilatkozata, a Szentendrei Földhivatal a termőföld más 
célú hasznosítását engedélyező határozata, a közműszolgáltatók (ELMŰ és Magyar Telekom) 
szolgalmi jog átjegyzéséhez hozzájáruló engedélye, a közműtervek alapján meghatározott 
szolgalmi jogok bejegyzéséhez hozzájáruló tulajdonosi nyilatkozatok is rendelkezésre állnak, 
így a mai napon, a tényszerű adatok a következők: 

- 75 db magán, és 3 db önkormányzati ingatlan vonatkozásában a Szentendrei 
Földhivatal megkezdte a szerződéses adatok rögzítését a tulajdoni lapokra 

- 8 db ingatlan vonatkozásában a Pest Megyei Kormányhivatal Kisajátítási Osztálya 
megkezdte az eljárás lefolytatását 

- 1 db Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlan esetében a tulajdonjog ingyenes 
birtokbaadással való rendezése folyamatban van. 

Az egyetlen fennmaradó ingatlan, a Beleznay Éva tulajdonában lévő 072/11 hrsz-ú esetében, 
az egyeztetéseknek, illetve a személyes megbeszéléseknek köszönhetően, a kisajátítási 
eljárást elkerülendő egyezség született. 
Eszerint, a tulajdonos, a szerződést abban az esetben tudja elfogadni, amennyiben nem csak 
a gát által kimetszett területet, hanem a teljes ingatlant adja birtokba adásvétel útján az 
Önkormányzat részére. 
Az október óta folyamatban lévő egyeztetések eredményeképpen az ingatlanforgalmi 
értékbecslésből áthozott adatok alapján, az érvényben lévő ajánlat, az 525 m2 alapterületű 
telek vonatkozásában, mindösszesen 226.000 Ft-ot tesz ki. 
Ebből a vételárból a pályázatban 85.234 Ft támogatási összeg számolható el. A fennmaradó 
140.766 Ft viszont az önkormányzat költségvetését terheli. 
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.  
 

36/2014 (02.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
KEOP 2.1.2/2F-09-11-2012-0004 jelű, „Dunamenti árvízvédelmi 
beruházások Tahitótfalu területén” című pályázatban érintett 072/11 hrsz-
on felvett, szántó 5 művelési ágú, 525 m2 területű ingatlant, a pályázathoz 
elkészült ingatlanforgalmi értékbecslésben megjelölt vételáron adásvétel 
útján birtokba veszi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
megkötésére, és a vételár megfizetésére. 
 
Határidő: 2014. 02.28. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester   
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  Óvodai beiratkozás és zárás 
 
Dr. Sajtos Sándor: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 
83.§ (2) bekezdése szerint a fenntartó dönt az óvodába jelentkezés módjáról és 
meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. A nevelési-
oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) számú EMMI rendelet 20.§-a 
rendelkezik az óvodai beiratkozás szabályairól és időpontjáról. 
Az alábbiakban az előterjesztés 2014/2015-ös nevelési évre történő beiratkozás és a 2014. 
évi nyári zárás időpontjára tesz javaslatot. 

I. A beiratkozás időpontja: 
A 20/2013.(VIII.31.) számú EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése kimondja, hogy az óvodai 
beiratkozásra a tárgyév április 20. és május 20. között kerül sor. A fenntartó az óvodai 
beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás 
első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz 
közzé a saját honlapján, illetve a helyben szokásos módok szerint. 
A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza: 

 a nevelési év meghatározásáról, az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony 
létesítéséről,  

 az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról, 

 a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról, 

 az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható 
jogkövetkezményekről, 

 az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről,  

 a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről, 

 az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást, 

 továbbá a jogorvoslati eljárás szabályait, 

 az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely 
legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. 

A fentiek értelmében a 2014/2015-ös nevelési évben a Tahitótfalui Óvodákba 2014. május 5. 
napjától 2014. május 16. napjáig, 10:00-16:00 között javasoljuk mindazon gyermekek 
beiratkozását, akik 2014. augusztus 31. napjáig betöltik harmadik életévüket.  
Kötelező a beiratkozás azoknak a gyermekeknek, akik 2014. január 1. és december 31. napja 
között betöltik az ötödik életévüket. 
2015. szeptember 1-től az Nkt. értelmében a kötelező óvodai nevelésben résztvevők köre öt 
éves korról három éves korra változik. 
Nkt. 8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől 
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, 
vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek 
óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 
A 2013. szeptember 1-vel hatályba lépett 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú 
melléklete szerint gyermekcsoportonként a csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb, 
mint 2 m2 /fő.  
Az Nkt 49. §-a értelmében a gyermek a harmadik életévének betöltése után elsősorban abba 
az óvodába vehető fel, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. A 
felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja 
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a felvehető gyermekek számát, az intézmény fenntartója bizottságot szervez, amely 
javaslatot tesz a felvételre. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a 
szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. Az 
óvoda folyamatos felvételt biztosító intézmény. Ha a gyermekek az év folyamán a 3. életévük 
betöltésével a felvételre jogosulttá válnak, a szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét 
bármikor kérheti. 

II. A nyári zárás időpontja: 
Tótfalu I. sz. Óvoda: 2014. június 16. napjától 2014. július 28. napjáig. 
Tahi II. sz. Óvoda: 2014. július 7. napjától 2014. augusztus 15. napjáig. 
Aki az óvodai beiratkozás rendjével egyetért, 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.  

 
37/2014. (02.17) Képviselő-testületi határozat 

 
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza a 
Tahitótfalui Óvodák 2014/2015-ös nevelési évre történő beiratkozásának 
időpontját:  
2014. május 5. napjától 2014. május 16. napjáig, 10:00-16:00 között. 
Javasolt mindazon gyermekek beiratkozása, akik 2014. augusztus 31. 
napjáig betöltik harmadik életévüket. Kötelező a beiratkozás azoknak a 
gyermekeknek, akik 2014. január 1. és december 31. napja között betöltik 
az ötödik életévüket. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására. 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a beiratkozási adatlap és közlemény 
(hirdetmény) elkészítésére és közzétételére. 
 
Határidő: 2014. 05.16. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
  Liptainé Drégelyvári Erzsébet óvodavezető helyettes  

 
Dr. Sajtos Sándor: aki a nyári zárás időpontjaival egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner Jánosné, Szabó Judit) 
szavazattal meghozta döntését.  
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38/2014. (02.17) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza a 
Tahitótfalui Óvodák 2014. évi nyári zárásának időpontjait: 
 
Tótfalu I. sz. Óvoda: 2014. június 16. napjától 2014. július 28. napjáig. 
Tahi II. sz. Óvoda: 2014. július 7. napjától 2014. augusztus 15. napjáig. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
  Liptainé Drégelyvári Erzsébet óvodavezető helyettes 
 

  Óvodafejlesztési pályázat 
 
Dr. Sajtos Sándor: 4/2014 (I.31.) BM rendelet szerint egyes önkormányzati feladatokhoz 
kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételére nyílt lehetőség. A 2013 évi CCXXX törvény 
3 melléklet 10 pont ba.) bekezdés szerint igényelhető támogatás a kötelező önkormányzati 
feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására, mely pályázat beadásra került 
február 12-én. Az igényelt támogatás a 29/2014.(02.04.) határozat szerint 34.456.250 Ft, a 
vállalt önerő 6.891.250 Ft.  
 
  Erdő haszonbérlet – közbeszerzési feladatok ellátása 
 
Dr. Sajtos Sándor: a Tahitótfalu 03/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett erdőgazdálkodással 
kapcsolatosan február 4-én kiküldtük a közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó 
ajánlatkérőket. Három céget kerestünk meg, a Szász és Markovics Ügyvédi Irodát, az Exandas 
Kft-t, valamint az Őszy és Őszy Kft-t. Levelünkben megfogalmaztuk a tevékenység keretében 
elvégzendő feladatokat melyek a következőek voltak:  

 ajánlattételi felhívás elkészítése,  

 ajánlattételi dokumentáció elkészítése,  

 ajánlattételi felhívás közzététele vagy közvetlen megküldése, 

 ajánlattevői kérdésekre válaszadás,  

 bontási eljárás lefolytatása,  

 értékelési folyamat támogatása, 

 összegzés elkészítése,  

 szükséges tájékoztatók elkészítése,  

 Döntőbizottság előtti képviselet.  
A Szász és Markovics Ügyvédi Iroda (bruttó 317.500 Ft), valamint az Őszy és Őszy Kft. (bruttó 
241.300 Ft) ajánlata határidőig (2014.02.17. 12 óra) megérkezett, az Exandas Kft nem adott 
be ajánlatot. Amennyiben támogatni tudjuk a kedvezőbb ajánlat elfogadását, az iratokat 
átadom Dr. Pálvölgyi Tamásnak a Közbeszerzési Bizottság elnökének.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner Jánosné, Szabó Judit) 
szavazattal meghozta döntését.  
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39/2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tahitótfalu, 
03/1 hrsz. erdőgazdálkodási munkák” tárgyú közbeszerzési eljárás 
feladatainak ellátására kiírt ajánlattételi felhívást eredményesnek 
nyilvánítja, és felhatalmazza a Polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot 
tevő Őszy és Őszy Kft-vel (bruttó 241.300 Ft) a közbeszerzési eljárás 
feladataira vonatkozó szerződés megkötésére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 02.28. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
3./ Egyebek 

 
Dr. Sajtos Sándor: Kisné Balázs Enikő iskolaigazgató meghívását tolmácsolom a szombaton 
2014. február 22-én megrendezésre kerülő Dunakanyari Ifjú Muzsikusok VIII. Kamarazenei 
Találkozójára.  
 
  Tahitótfalu Ifjú Tehetsége díj 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti Béres Gabriella művelődésszervező valamint Kisné Balázs Enikő 
iskolaigazgató javaslatát. Szabó Álmos tahitótfalui lakos, a Pollack Mihály Általános Iskola 6. 
b osztályos tanulója.  
Tanulmányi eredményei: 
2013-ban év végi bizonyítványa kitűnő volt, 4 tantárgyból dicsérettel zárta a tanévet. Az idei 
tanévben a félévi eredménye szintén kitűnő volt, 5 tantárgyból kapott dicséretet. 
A 2013-ban az Orchidea Pangea matematika versenyen bejutott az országos döntőbe, 
valamint a Fábián Zoltán mese-, és prózamondó verseny döntőjében az 5-6. osztályos 
kategóriában 1. helyezést ért el. 
2013. évi sporteredményei: 

 Megyei diákolimpia: 100 mell - 4. hely 

 Budapest kupa I. ford.: 50 pillangó - 4. hely 

 Árpád kupa Hajdúszoboszló: 200 mell - 2. hely; 200 pillangó - 4. hely 

 Pest megyei Csapatbajnokság II. ford.: 200 mell - 1. hely 

 Pest megyei Csapatbajnokság III. ford.: 2 db. 4. hely, 1 db 1. hely 

 Országos Gyermekbajnokság Miskolc: 100 mell - 9. hely 

 Százhalombatta nemzetközi úszóverseny: 100 pillangó - 7. hely; 100 mell - 3. hely;  
50 pillangó - 8. hely; 50 mell - 3. hely 

 Kecskeméti nemzetközi úszóverseny: 200 pillangó - 5. hely; 200 mell - 3. hely;  
50 mell - 3. hely; 100 pillangó - 3. hely; 100 mell - 2. hely; 200 vegyes - 3. hely 

 Budapest kupa II. ford.: 50 mell - 6 hely 

 Pest megyei Csapatbajnokság IV. ford.: 400 gyors – 5. hely; 200 vegyes - 5. hely 

 Szombathely nemzetközi úszóverseny: 100 mell - 3. hely 

 2014. évi megyei diákolimpia: 100 pillangó - 5. hely; 100 mell - 3. hely 
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A 2013. évi országos ranglistán a 2001. évben születettek között 

 50 mell - 9. helyezés 

 100 mell - 8. helyezés 
 
Hetente 4 alkalommal jár hajnali, 5 alkalommal délutáni edzésre, változatlanul a Váci Vízmű 
SE színeiben. 
Magatartása, munkához való hozzáállása, tanáraival szemben tanúsított tisztelettudó 
viselkedése miatt, javasolják a Tahitótfalu Ifjú Tehetsége kitüntetésre.  
 
Szabó Judit: a kitüntetésekről szóló rendelet módosításáról már döntöttünk?  
 
Dr. Sajtos Sándor: nem, erről nem alkottunk rendeletet,  
 
Kubanek István: sajnálom, hogy a Kulturális Bizottság ülésén ezt nem tudjuk megbeszélni.  
 
Csörgő Mihály: ezt a díjat mindig az Önkormányzat adta, nem a TETA, javaslom fogadjuk el a 
javaslatot, és módosítsuk a rendeletet.  
 
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, Rédai Dávid, Schottner Jánosné, Szabó Judit) 
szavazattal meghozta döntését.  
 

40/2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó Álmos 
részére Tahitótfalu Ifjú Tehetsége kitüntető címet adományoz, melynek 
átadására 2014. 03.15-én kerül sor, a községi ünnepségen. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 03.15. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

  Tahitótfaluért Ifjúsági Díj 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti Kisné Balázs Enikő tájékoztatását. A Tegyünk Együtt 
Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány idén is tervezi átadni az 1848-as forradalom 
évfordulóján a „Tahitótfaluért Ifjúsági Díj”-at az arra érdemes diákoknak. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan három diákot terveznek kitüntetni. Az elmúlt tanév végén ballagó nyolcadikosok 
közül számosan kimagasló eredményt értek el, így 2013 júniusában nyolc kitűnő, és három 
jeles eredményt elért tanuló kapott Pollack emlékplakettet, és emlékérmet. Tekintettel arra, 
hogy közülük szokták kiválasztani a díjra érdemes tanulókat, a méltó jelöltek aránya azonban 
jelentősen meghaladja a korábbi évfolyamok díjazottjainak létszámát, ezért az iskola kérte az 
Alapítványt, hogy legalább öt tanuló számára biztosítson kitüntetést. Ehhez azonban 
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szükséges a Képviselő-testület támogatása, amennyiben a két tanuló számára biztosítja a 
TETA számára a hiányzó fedezetet.  
 
Gaál Sándorné: az öt főt mi kapcsolja össze? 
 
Dr. Sajtos Sándor: van összefüggés, együttes tevékenységhez köthető a díjazás.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: meggyőződésem, hogy minél több személyt díjazunk, annál inkább 
devalválódik a kitüntetés értéke.  
 
Schottner Jánosné: lehet tudni ez a csapat mit csinált?  
 
Dr. Sajtos Sándor: véleményem szerint, akik ezt a javaslatot megtették, már kellően 
megvizsgálták a lehetőségeket. Ez a szakmai megítélés számunkra elfogadható, tudjuk 
támogatni ezt a két főt vagy sem? Arra most nincs mód, sem lehetőség hogy ennek az öt 
főnek a megítélését számba vegyük, ebben az Intézményi Tanács már állást foglalt. Javaslom, 
hogy a három főt egészítsük ki a két fővel. Van más javaslat? 
 
Csörgő Mihály: egyetértek, de a következő évben a minimális elvárás legyen az – ha már 
pénzt kérnek tőlünk erre az elismerésre-, hogy 1 hónappal előbb legyen a Kulturális Bizottság 
asztalán, hogy tudjuk, miért díjazzuk a fiatalokat.  
 
Dr. Sajtos Sándor: ez egy rendkívüli eset, eddig nem kérték a támogatásunkat.  
 
Csörgő Mihály: nem beleszólni szeretnék, csak tudni azt, hogy miért támogattuk őket.  
 
Kubanek István: ezért javasoltam, hogy a Kulturális Bizottság tárgyalja előtte.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a hétfői bizottsági ülésre kérhetünk indokolást. Javaslom, hogy a saját 
keretünkre biztosítsuk a 20.000 Ft/fő támogatást.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner Jánosné, Szabó Judit) 
szavazattal meghozta döntését.  

 
41/2014. (02.17.) Képviselő-testületi határozat 

 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tegyünk Együtt 
Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány által alapított, „Tahitótfaluért Ifjúsági 
Díj” díjazottainak elismeréséhez 40.000 Ft támogatást biztosít.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 03.15. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 



14 

Dr. Sajtos Sándor: Kisné Balázs Enikő iskolaigazgató újabb levelében egy zongoraszék 
beszerzését kérelmezi, mely a szombati rendezvény (Dunakanyari Ifjú Muzsikusok VIII. 
Kamarazenei Találkozója) nélkülözhetetlen kelléke. Behoztam otthonról a lányom 
zongoraszékét, amelyet az iskola részére átadok, így javaslom a napirend lezárását.  
 
Nagyházu Miklós: a REHAB Zrt felajánlotta ezt a kerekesszéket a településnek. Kubanek 
István képviselőtársammal felújítottuk és most szeretnénk átadni, mivel úgy tudjuk, hogy a 
rendelőben szükség van rá. A cég vállalja a szék hosszú távú karbantartását, üzemeltetését.  
 
Dr. Sajtos Sándor: köszönjük szépen a felajánlást.  
 
Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és 
az ülést 19,15 órakor bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Sajtos Sándor Tóth János 
polgármester jegyző 

 
 
 


