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Tahitótfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

 
Szám: 9/2014. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 8-án 
(csütörtök) 18,00 órakor tartott üléséről. 
 
Helye: Községháza, Kossuth utca 4. 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Hiányzók: Csörgő Mihály, 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 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, Kubanek István, Nagyházu 
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, 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./ Bizottsági tájékoztatók 
Előadó: Bizottsági elnökök 
 

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

4./ Helyi rendeletek felülvizsgálata 
Előadó: Tóth János jegyző 

 
5./ Beszámoló a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal működéséről 

Előadó:  Tóth János jegyző 
 

6./ Civil szervezetek pályázatai 
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
  Kubanek István Kulturális Bizottság elnöke 
 

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

 
Kisné Balázs Enikő (iskolaigazgató): tájékoztatást ad a "TeSzedd" Mozgalomról, melyhez a 
Pollack Mihály Általános iskola is csatlakozott. A rendezvényre 2014. május 10-én kerül majd 
sor melynek keretében a diákok szemétszedési akcióban vesznek majd részt.  
 
Nagyházu Miklós: a település melyik részét tisztítják majd meg a gyerekek?  
 
Kisné Balázs Enikő: leginkább Tótfalu településrész megtisztítását tervezzük szervezett 
csoportokban.  
 
Dr. Sajtos Sándor: köszönjük a tájékoztatást.  
 
Tóth János: ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást:  
65-66/2014. (04.10.) határozatával a Képviselő-testület támogatta a Mezőntúli Bt. 
megbízását a Szigeti Majális programjainak lebonyolítására (95.000 Ft), továbbá 150.000 Ft 
költséget biztosított a főzőverseny lebonyolításához.  
67/2014. (04.10.) határozatával a Képviselő-testület döntött a Posta - Gyógyszertár 
épületének színezéséről. A határozatot átadtuk Körmendi Judit főépítésznek.  
68/2014. (04.10.) határozattal támogatta a Képviselő-testület a Faluház utcafronti ablakainak 
cseréjét. 
69/2014. (04.10.) határozatával támogatta a Képviselő-testület a Tahitótfalui Lovassport 
Egylet megbízását az Eperfesztivál megrendezésére, és az erre vonatkozó szerződés 
tervezetet jóváhagyta.  
70/2014. (04.10.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta az ideiglenes kerékpárút 
építésével kapcsolatos elképzeléseket. A DMRV Zrt számára írt levél postázásra került.  
71/2014. (04.10.) határozatával támogatta a Képviselő-testület pályázatfigyelésre és 
menedzselésre vonatkozó szerződés megkötését a GoodWill Consulting Kft-vel. A szerződés 
aláírásra került.  
72/2014. (04.10.) jóváhagyta a Képviselő-testület az erdőgazdálkodói feladatok ellátására 
vonatkozó pályázati felhívást.  
73/2014. (04.10.) határozatával jóváhagyta a Képviselő-testület a 071 hrsz-ú ingatlan 
megosztásával keletkező 071/1 hrsz. földrészlete ingyenes önkormányzati tulajdonba 
vételének kezdeményezését. A határozatot megküldtük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-
nek.  
74/2014. (04.10.) határozatával 50.000 Ft kauciót állapított meg a Képviselő-testület a 
0169/102 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásával kapcsolatos közterület-bontási 
engedély feltételeként. A határozatot megküldtük. 
75/2014. (04.10.) határozatával kiegészítette a Képviselő-testület a Csapás (0139/1/2/3 hrsz) 
területének térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása kapcsán hozott 64/2013.(03.21.) 
határozatát. A kiegészített határozatot postáztuk.  
76/2014. (04.10.) határozatával a Képviselő-testület támogatta egy újabb ingyenes 
méhnyakrák szűrés finanszírozását a HPV vírus elleni oltás betervezett költségeinek terhére. 
A határozatot megküldtük.  
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A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről szóló 30/2005.(XI.22.) rendeletet módosította 
a Képviselő-testület. A módosított rendelet kihirdetésre került, a honlapon és a hirdetőn is 
megtalálható  
77/2014. (04.24.) határozattal döntött a testület Csörginé Kemény Ildikó óvodavezető 
további 5 évre szóló vezetői megbízatásáról. A határozatot kiadtuk.  
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végleges módosítását, valamint a 2013. évi 
költségvetés végrehajtását rendeletben fogadta el a testület. Mindkét rendelet kihirdetése 
megtörtént, a honlapon és a hirdetőn is megtalálhatóak.  
78/2014. (04.24.) határozatával támogatta a Képviselő-testület a Vox Insulae Sziget Hangja 
Egyesület kérelmét, mely szerint az Eperart programok idejére a Népházat ingyenesen 
biztosítja számukra. A határozatot megküldtük.  
79/2014. (04.24.) határozatával döntött a testület a szúnyoggyérítés kistérségi 
megszervezésének támogatásáról, illetve az ezzel kapcsolatos szerződés aláírásáról. A 
határozat és a szándéknyilatkozat megküldésre került.  
80/2014. (04.24.) határozatával módosította a testület a Bodor és Fiai 2003 Kft-vel, a komp 
üzemeltetési szerződését, valamint 81/2014. (04.24.) határozattal a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium által kiírt kompok, révek üzemeltetésére vonatkozó pályázat támogatásáról 
döntött. Mindkét határozatot megküldtük, a pályázat beadásra került.  
82/2014. (04.24.) határozattal döntött a testület a 100%-os támogatottságú térfigyelő 
kamerarendszer pályázat beadásáról. A pályázatot beadtuk.  
83/2014. (04.24.) határozattal döntött a testület a járdafelújításra (Szentendrei út) 
beérkezett pályázatokról, és felhatalmazta a Polgármestert a legkedvezőbb ajánlattevő 
Cserker Top Kft-vel a szerződés megkötésére. A szerződést megkötöttük.  
84/2014. (04.24.) határozattal 30% kedvezményt biztosított a testület a Baba Mama Klub 
kérelme alapján ez év december 31-ig a Sportklub ház bérletének idejére. A határozatot 
kiadtuk.  
85/2014. (04.24.) határozatával jóváhagyta a testület az Önkormányzat és a Tahitótfalui 
Lovassport Egylet közötti szerződést, az Eperfesztivál lebonyolítására.  
86/2014. (04.24.) határozatával 1.500.000 Ft keretösszeget hagyott jóvá a testület az Almásy 
utcai játszótér játékbeszerzéséhez.  
87/2014. (04.24.) határozattal jóváhagyta a testület a Posta- Gyógyszertár külső vakolat 
festésére vonatkozó pályázati felhívást.  
88/2014. (04.24.) határozattal a bérleti díj felfüggesztéséről döntött a testület közterület-
használat tárgyában, amíg az üzlet zárva tart (Bercsényi út sarok, volt könyvesbolt, büfé). A 
határozatot kiadtuk.  
89/2014. (04.24.) határozattal jóváhagyta a testület a Dunakanyari Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat Társulásának költségvetését, és Társulási Szerződésének 
módosítását. A határozat megküldésre került.  
90/2014. (04.24.) határozattal jóváhagyta a testület az erdőgazdálkodói pályázati felhívás 
megküldését három gazdálkodó szervezet részére. Az ajánlattételi felhívások megküldésre 
kerültek.  
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Dr. Sajtos Sándor: április 28-án a Helyi Építési Szabályzat módosítása tárgyában egyeztettünk 
a szakhatóságokkal.  
Megkezdődött a településkapu kivitelezése. A 2008 júniusában indult beruházás úgy tűnik, 
idén tavasszal befejeződhet, az Önkormányzat hathatós közreműködésével.  
Ma délután 10-14 óráig kooperációt tartottunk a gát pályázattal kapcsolatban. A gát 
Támogatási Szerződését módosítanunk kell, mivel a tulajdoni ügyek intézésének elhúzódása 
a kivitelezés kezdési időpontját késleltette. 
Ebben a témában a mai kooperációs megbeszélésen a következők hangzottak el: 
A kivitelező elkészíti a módosított pénzügyi és fizikai ütemtervet, amit a mérnök jóváhagy.  
A kivitelezés időpontja 2014. október 30-ról 2015. április 30-ra módosul. A projektet az uniós 
ciklus zárása miatt, legkésőbb 2015. július 30-ig teljes körűen zárni kell. Eddig az időpontig 
kell beküldeni a záró kifizetési kérelmet, a záró projekt előrehaladási jelentést, továbbá a 
védműnek rendelkeznie kell, a szükséges vízjogi üzemeltetési engedéllyel. Emiatt az 
engedélyhez szükséges tevékenységeknek 2014. december 31-ig be kell fejeződniük. Az 
esetlegesen hiányzó anyagokat, hiánylistán kapja meg a kivitelező. A Támogatási Szerződés 
módosításához a közbeszerzési eljárás lezárultával megkötött kivitelezői Vállalkozói 
Szerződés módosítása elengedhetetlen.  
Ehhez az alábbi lépések szükségesek:  

- A szerződésmódosítási tervezetet, a kivitelező egyezeti a közbeszerzési tanácsadóval, 
amelyik a kiválasztás érdekében lefolytatta az eljárást. (Őszy és Őszy Kft) 

- Az elkészült anyagot a közbeszerzési tanácsadó rögzíti az EMIR rendszerben és 
megküldi a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálynak  

- A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály jóváhagyása után az Önkormányzat és a 
kivitelező aláírja a módosított vállalkozói szerződést. 

- Az aláírt szerződést egy Támogatási Szerződés módosítási kérelemmel elküldjük a 
Közreműködő Szervezetnek, amit ők továbbítanak az Irányító Hatóság felé. Az 
Irányító Hatóság jóváhagyását követően a módosított Támogatási Szerződést az 
Önkormányzat megkapja. 

 
Kubanek István: az emlékmű felújítására beadott pályázatunkkal kapcsolatban még nem 
kaptunk tájékoztatást?  
 
Dr. Sajtos Sándor: nem, viszont el kellene dönteni, hogy az emlékmű felújítását vállalja –e a 
Képviselő-testület amennyiben elhúzódik az elbírálás, vagy nem nyerünk a pályázaton. A 
költségvetésünk el tudja viselni a felújítás költségeit, ennek utánajártam. 
 
Gaál Sándorné: véleményem szerint most kell erről határozni, nem lehet elhalasztani a 
döntést a következő ülésre. Amennyiben a vállaljuk az Emlékmű felújítását, a kertészeti 
munkálatokat is el kell végeznünk.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a felújítás összköltsége a beadott pályázat szerint 2.693.086 Ft. Fontos, 
hogy időben kezdjük meg a felújítást, hogy az ünnepségre biztonsággal elkészüljön. Aki 
támogatja az emlékmű felújítását, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, Kubanek István, Nagyházu 
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
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91/2014. (05.08.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hősök terén lévő 
I. világháborús emlékmű önerőből történő felújítását megkezdi a Közép-, és 
Kelet-európai Történelem Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, 
KKETTKK-CP02 jelű pályázat elbírálásáig. A felújítás összköltsége 2.693.086 
Ft. 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja az 
Emlékmű kertészeti munkálatainak finanszírozását is.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 06.07. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Dr. Sajtos Sándor: felmerült annak a lehetősége, hogy lekössük a számlánkon lévő összeg 
egy részét (100.000.000 Ft). Ennek érdekében tárgyaltam az OTP-vel, holnap kapok választ.   
 

2./ Bizottsági tájékoztatók 
 
  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
 
Nagyházu Miklós: a Bizottság nem ülésezett. A következő ülés témája a Sportcsarnok és 
épületeinek energetikai felújítása lesz. Önkormányzatunk idén, is mint minden évben 
csatlakozott a "TeSzedd" Mozgalomhoz, ezért bíztatok mindenkit, ragadjon zsákot, és szedje 
a szemetet hétvégén, legalább a szűkebb környezetében.  
 
  Gazdasági Bizottság 
 
Gaál Sándorné: a Bizottság nem ülésezett. A következő ülésen az alábbi napirendeket fogjuk 
tárgyalni. Az átalánydíjas szerződések felülvizsgálata. A napirend keretében megvizsgáljuk, 
melyek azok az átalánydíjas szerződések, amelyek felmondhatók, vagy kiválthatóak más 
szolgáltatóval. Második napirend keretében a bérleti szerződések és a tárgyi eszközök 
bérletére vonatkozó szerződés vizsgálatát tervezzük.  
A Pénzügyi Osztály létszámának rendezése nagyon fontos, hiszen a település lélekszáma 
növekedett, és az új törvényi előírások is nehezítik a munkát. Sok új beruházás előtt állunk, 
ezért rendkívül fontos egy felkészült munkatárs alkalmazása. Mivel az előző kiírásra nem 
érkezett pályázat, ezért esetleg vonzóbb bérjuttatást kellene megcélozni a pályázatban. 
 
Tóth János: új pályázat került kiírásra, illetve az eredeti pályázatot hirdettük meg újra. 
Tekintettel arra, hogy szakemberre van szükségünk, de a bértábla miatt nagyon kicsi a 
lehetőség (eltérítés maximum 20% lehet), nehéz lesz alkalmas munkatársat találni. Előre 
magasabb fizetést nem lehet ígérni, hiszen nem tudjuk, milyen munkaerő jelentkezik.  
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Dr. Sajtos Sándor: ahhoz, hogy az Önkormányzat által kötelező aláírási jogokat 
gyakorolhassa egy belső munkatárs, mindenképpen regisztrált, mérlegképes könyvelőre van 
szükség. A személyi illetményt a Képviselő-testület határozza meg. Javaslom, módosítsuk a 
kiírást az alábbiak szerint:  

 regisztrált, mérlegképes könyvelői végzettség, ami minimum 3 éves gyakorlatot 
jelent,  

 előnynek megfogalmazhatjuk a felsőfokú végzettséget,  

 a bérezést illetően a Képviselő-testület dönt.  
 
Nagyházu Miklós: biztosan lehet találni megoldást, hiszen Leányfalun 3 mérlegképes 
könyvelő dolgozik. 
 
Gaál Sándorné: 2 fő felvételére lesz szükség, hiszen a Pénzügyi Osztályt mindenképpen 
bővíteni kell. 
 
Csörgő Mihály képviselő 18,58 órakor megérkezett az ülésre.  
 
Tóth János: a jegyző javaslatára személyi bért állapíthat meg a Képviselő-testület. Május 6-
án küldtük el a pályázatot kiíró szervezetnek. A megküldéstől számított 5. napon jelenik meg 
a pályázat az internetes felületen, ez alatt az idő alatt a pályázat módosítható. Jelenleg 
középfokú végzettség van előírva, előny a mérlegképes könyvelő államháztartási szakképzés. 
Kiegészíthetjük az alábbiak szerint:  

- Pályázati feltételek: Regisztrált mérlegképes könyvelő 
- A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Államháztartási szakirányú mérlegképes 

könyvelői képesítés. 
- A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A próbaidő leteltét 

követően, a munkáltató által meghatározott összegű személyi illetmény 
megállapítása.  

 
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal 
meghozta döntését.  
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92/2014. (05.08.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzügyi előadó 
munkakör betöltésére kiírt pályázatot az alábbiak szerint javasolja 
módosítani: 

 
- Pályázati feltételek: Regisztrált mérlegképes könyvelő 
- A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Államháztartási szakirányú 

mérlegképes könyvelői képesítés. 
- A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A 

próbaidő leteltét követően, a munkáltató által meghatározott 
összegű személyi illetmény megállapítása.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt a határozat végrehajtására, és 
a módosított kiírás megküldésére. 
 
Határidő: 2014. 05.15. 
Felelős: Tóth János jegyző 
 

  Közbeszerzési Bizottság 
 
   Ősz utca – út szélesítése, szegélykorrekció, szőnyegezés 
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: A Bizottság tagjai az ajánlattételi felhívás tervezetét az ülést 
megelőzően megkapták. 
A tervezettel kapcsolatban a Bizottság tagjai az alábbi kiegészítésekre terjesztettek elő 
javaslatokat:  
Az ajánlattételi felhívás 2. oldalának 4. bekezdése kiegészítésre javasolt az alábbi szöveggel: 
Az egyik oldalon legalább 60 cm széles szilárd burkolatú padka létesüljön a gyalogos 
közlekedés biztonsága érdekében. 
Az ajánlattételi felhívás 3. oldalának 5-6. pontjaihoz: az óvodai szünet időtartamára lenne 
célszerű rögzíteni a kivitelezés időpontját, 1 hónapos teljesítési határidővel. 
Az ajánlattételi felhívás 3. oldalának 8. pontja második mondata helyett javasolt szöveg: A 
nyertes ajánlattevő a műszaki átadás-átvételt követően jogosult egy végszámla kiállítására. 
Az ajánlattételi felhívás 4. oldalának i.) pontját követő bekezdés törlendő. 
Az ajánlattételi felhívás 5. oldal P.1. pontjának második bekezdése helyett az alábbi szöveg 
javasolt: A 310/2011. (XII.23) Korm. rend. 14. §. (2) bek. szerinti esetben a P.1. pont 
tekintetében alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás 
megküldését megelőző két évben a közbeszerzés tárgyából (útfelújítási és/vagy útépítés) 
származó –általános forgalmi adó nélkül számított – legalább 10.000.000.-Ft árbevétellel. 
Az ajánlattételi felhívás 8. oldalának 21. pontja törlendő. 
Kosztek Imréné javasolta, hogy az ajánlatételi felhívással legalább 10 vállalkozót keressen 
meg az ajánlatkérő.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a Közbeszerzési Bizottság javaslatát, mely szerint a 4. pont kiegészüljön 
azzal, hogy az egyik oldalon legalább 60 cm széles szilárd burkolatú padka létesüljön a 
gyalogos közlekedés biztonsága érdekében, nem javaslom elfogadásra, hiszen ebben az 
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esetben nem lesz szinkronban az ajánlattételi felhíváshoz csatolt, műszaki tartalom, amit 
engedélyeztettünk már. A kivitelezés során előre nem látható események végett 
módosítható a műszaki tartalom, márpedig a közművek miatt lehet, hogy szükséges lesz a 
változtatás. 
 
Nagyházu Miklós: javaslom, hogy egy fellépő részt alakítsunk ki, de ne legyen a feltételekben 
benne.  
 
Dr. Sajtos Sándor: most is van egy nem burkolt fellépő, amit a kapubeállók megszakítanak. 
 
Szabó Judit: az egyik oldalra toljuk el az úttestet. A beruházás megkezdése előtt már 
jeleztem, hogy ilyen módon kerüljön kialakításra a szélesítés.  
 
Dr. Sajtos Sándor: ebben az esetben az ingatlanról egyből az úttestre lépne ki az ott lakó. 
Javaslom, fogadjuk el a Közbeszerzés Bizottság javaslatait, de ezt vegyük ki a kiírásból. Aki 
támogatja, a javaslatot, 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. 
 

93/2014. (05.08.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Ősz utca – út 
szélesítése, szegélykorrekció, szőnyegezés tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 05.30 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Közbeszerzési terv elfogadása  
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a közbeszerzési tervet, és javasolja annak elfogadását.  
 
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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94/2014. (05.08.2) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2014. évi közbeszerzési tervét elfogadja.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 05.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Szociális Bizottság 
 
Schottner Jánosné: nem volt bizottsági ülés.  
 
Ezt követően a Képviselő-testület 19,20-19,35 óráig szünetet tartott. 
 

3./ Tulajdoni ügyek 
 
  Belső ellenőrzés  
 
Tóth János: ismerteti Dr. Hosszuné Szántó Anita belső ellenőrzési vezető (SZAHK-ÉRTELEM 
2006.Bt.) által szakmailag összeállított jelentés tartalmát:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat 2013. éves ellenőrzési jelentése 
Vezetői összefoglaló 

 
Tahitótfalu Község Önkormányzatnál az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény, az államháztartásról 
szóló 2011.évi CLXXIX. Törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. ( XII. 31.) Kormányrendelet és a költségvetési szervek belső 
ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. ( XII. 31.) Kormányrendelet (a 
továbbiakban: Bkr.) nyújtotta.  
A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső 
ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára 
bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll 
rendszerek megfelelősségét illetően.  
A fenti előírásoknak megfelelve Tahitótfalu Község Önkormányzat külső szakértő 
bevonásával gondoskodott a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési rendszer 
kiépítéséről és működtetéséről.  
A belső ellenőrzésre az Önkormányzat 2013. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor, 
melynek teljesítéséről - a Bkr. 48.§. alapján - jelen, 2013. évi Összefoglaló éves jelentés 
számol be. 
A belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettségének megfelelően támogatja a stratégiai célok, a 
minőség és a korszerűség, mint egy egészében integrált, az erőforrásaival eredményesen 
gazdálkodni képes szervezet működését. Módszeresen értékeli, illetve fejleszti a hivatali 
monitoring, a kontrolling és a minőségbiztosítás hatékonyságát.  
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A belső ellenőrzés szabályszerűen, az ellenőrzési tervben meghatározott feladatait ellátva 
működött.   
Az ellenőrzött szervezetek és dolgozók a belső ellenőrzés, mint tevékenység szükségességét 
nem vitatják, változatlanul van igény a szakmai tanácsadásra is egy-egy megoldandó feladat 
kapcsán.  
 
I./ A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján Bkr. 48.§ 
a.) pont) 
I./1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való 
eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága. 
 
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, 
melynek célja, hogy az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek működését 
fejlessze és eredményességét növelje.  
Az ellenőrzések tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés 
feltételeinek és teljesülésének vizsgálatára irányultak.   
A belső vizsgálatok a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a 2013. évi ellenőrzési terv, 
valamint az egyes ellenőrzések megbízólevelei és ellenőrzési programja alapján történtek.  
 
A tervezés és módosítása kockázatelemzésre alapozottan kiterjedt minden olyan területre, 
amely a szabályos és a jogszabályi változásoknak megfelelő működést segíti és kontrollálja. A 
kockázatelemzés a vonatkozó szakirodalom által javasolt értékelési szempontok alapján 
történt.  
A tervezés a Polgármester, illetve a Jegyző igényeinek figyelembe vételével, 
kockázatelemzéssel megalapozottan történt.  
 
 I./2./a.) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése 
A tárgyévi tervezett vizsgálatok száma összesen három volt, melyek lezárásra kerültek.  
Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.  
A teljesített ellenőrzések típus szerint a következők voltak: 
a.) terv szerinti 2 szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés 
 1 teljesítmény ellenőrzés                          
Az egyes ellenőrzések bemutatása az 1. számú függelékben található.  
A belső ellenőr a megállapításokat a vizsgálat tényszerű feltárása alapozta. Az ellenőrzések 
során a dokumentális ellenőrzéseken felül mélyinterjúra is sor került a vizsgált szervezeti 
egységek vezetőivel, illetve az adott munkafolyamat felelősével.  
Az ellenőrzések során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján 
kerültek rögzítésre.  
 
A belső ellenőrzés megállapításai átlagos, illetve csekély jelentőségűnek minősíthetőek. 
Kiemelt jelentőségű, a vezetés részéről azonnali intézkedést igénylő javaslat 
megfogalmazására nem került sor. 
 
I./1./b.) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett 
jelentések száma és rövid összefoglalása.  
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Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.  
 
I./2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása 
(Bkr. 48.§ ab) pont) 
Az ellenőrzések lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak. 
A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont szervezetek, szervezeti egységek, illetve az adott 
munkafolyamat felelősei az ellenőrzések során összehangolták munkájukat, minden 
dokumentum és program hozzáférést a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak, ami 
hozzájárult a hatékonysághoz.  
A vizsgálatokhoz a szükséges anyagot, információt és az elvárható segítséget az ellenőrzés 
megkapta. Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni, 
hogy a vizsgálatok ideje alatt az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne 
akadályozza a vizsgálat.   
Az ellenőrzések tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés 
feltételeinek és teljesülésének vizsgálata volt.  
A jelentéstervezetek az ellenőrzött féllel minden alkalommal előzetesen egyeztetésre 
kerültek. A megállapításokkal, javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merült fel. A 
standardoknak és előírásoknak megfelelően készültek el a vizsgálati jelentések, melyek 
Polgármesteri és Jegyzői jóváhagyással kerültek véglegesítésre. Az ajánlások konkrét, 
gyakorlatban megvalósítható feladatokat tartalmaztak, megfelelő alapot biztosítva a 
hatékonyabb és szabályos működéshez.  
 
I./2./a) A belső ellenőrzési egység (ek) humánerőforrás-ellátottsága 
A belső ellenőrzést ellátók képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr.-ben foglalt 
követelményeknek. A jogszabályban előírt regisztráció megtörtént. A belső ellenőrzési 
vezető 2012. évben kettő kötelező továbbképzésen vett részt, s az Áht.70.§ (4) bekezdésben 
meghatározott engedéllyel rendelkezik. A 2014. évi továbbképzésre történő regisztrálása 
megtörtént. 
 
I./2./b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális 
függetlenségének biztosítása (Bkr. 18. – 19. §-a alapján)  
A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2013. évben teljes körűen biztosított volt. Az 
ellenőrzési és a tanácsadói tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzési vezető 
nem volt bevonva.  
 
I./2./c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20.§-a alapján)  
2013. évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzésekkel kapcsolatban 
összeférhetetlenségi helyzet nem merült fel.  
 
I./2./d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása  
2013. évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.  
 
I./2./e.) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők  
A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt.  
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I./2./f.) Az ellenőrzések nyilvántartása 
Az ellenőrzések teljes iratanyagának megőrzése a Hivatalban évenként, illetve elkülönítetten, 
nyomon követhető formában történik. A megbízólevelek, ellenőrzési programok és vizsgálati 
jelentések egy példánya az irattárba kerül.  
 
I./2./g.) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 
Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére javaslat nem került megfogalmazásra.  
 
I./3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. ac) pont)  
A korábbi évek gyakorlata szerint a belső ellenőrzés keretében történő tanácsadásnak a 
rendje kialakult.   
Legfőbb területei: a gazdálkodást érintő jogszabályi változások, azok értelmezése, 
költséggazdálkodást érintő kérdések, számviteli és intézményi szabályozottság értelmezése.  
A tanácsadás módja: tájékoztató anyag lekészítése. 
 
II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 
48.§ b) pont)  
 
II./1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, 
hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb 
javaslatok (Bkr. 48.§ ba) pont) 
 
A vizsgálatok eredményeként megfogalmazott javaslatok elfogadottsági szintje száz 
százalékos.  
A javaslatok az elvárt és a tényleges helyzet összehasonlításán, az eltérések okainak és 
hatásának meghatározásán alapultak, gyakorlatban végrehajthatóak, megvalósíthatóak 
voltak.  
A vizsgálati jelentések készítése a már évek óta kialakított gyakorlat alkalmazásával történik. 
A vizsgálati jelentéstervezetek minden alkalommal egyeztetésre kerülnek az ellenőrzött 
szervezeti egység vezetőjével, illetve személlyel. Indokolt esetben a szükséges módosítás 
elvégzése után, a vizsgálati jelentés Polgármesteri és Jegyzői jóváhagyással véglegessé vált. A 
jelentéstervezetekkel kapcsolatos érdemi kifogás nem merült fel az év folyamán.  
Kidolgozott nyomon követési eljárás nincs. Az éves tervezéskor a korábban elvégzett 
vizsgálatok eredményeként megfogalmazott intézkedések számba vétele is megtörténik, 
mely indokolt esetben az utóvizsgálat szükségszerűségét meghatározza. A határidőkről, 
végrehajtásról és hasznosulásról az utóvizsgálatok mellett az ellenőrzöttek kötelező 
beszámolója nyújthat információt.  
A kiemelt megállapítás megfogalmazására nem került sor.  
 
III. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése 
 
1. Kontrollkörnyezet  
Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel 
megfelelőnek ítélhető az intézményi kontrollkörnyezet minden területe, a célok és 
szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása 
és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek 
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intézményi szabályos és szabályozott biztosítása. A gazdálkodást és a működést érintő 
szabályozók felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos. 
A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső 
szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, amit esetenként befolyásol a gyakorlat 
és a szabályozás aszinkronja. Bizonyos területek vonatkozásában a megállapítások arra 
mutatnak, hogy a belső, ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerét nem minden 
esetben működtetik, illetve követik nyomon megfelelően. Az ellenőrzési megállapítások 
általában olyan gyengeségekre utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett 
korrigálhatók a vezetés beavatkozása nélkül. 
 
2. Kockázatkezelés     
A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik. 
Az Önkormányzati, illetve a Hivatali szintű kockázatelemzés rendje kialakítás alatt van. 
 
3. Kontrolltevékenységek 
Az intézményi folyamatok sajátosságai alapján a megfelelő kontrollok kerültek 
alkalmazásra. Az aktualizált Ellenőrzési nyomvonalban pontosan meghatározták az 
ellenőrzési pontokat.  
A külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal eleget tesz. Adatok, információk 
nyilvántartása, tárolása az adatkezelői szintű ismeretek miatt nem szabályozott.  
 
4. Információ és kommunikáció 
A Hivatal az információk áramoltatásához az információs technológiát használja. A 
kapcsolódó szabályozás hiányos. 
Az iratkezelési szabályzat megfelel a törvényi előírásoknak, az alkalmazott iktatási 
rendszerrel (számítógépes) összefüggésben, megfelelően írja elő a hozzáférési 
jogosultságokat. A szabálytalanságkezelési szabályzat részletesen előírja a szabálytalanság 
észlelésével kapcsolatos feladatokat, differenciálja az eljárási rendet. 
 
5. Monitoring 
A belső kontrollrendszer működéséről a beszámolás a belső ellenőrzési jelentések és az 
éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben történik. A monitoring részletes értékelését jelen 
beszámolóban leírtak tartalmazzák. 
 
III. Az intézkedési tervek megvalósítása 
Az ellenőrzési megállapítások, javaslatok elfogadottak, ezért az intézkedési tervek készítése, 
felelősök, határidők kijelölése, változatlanul biztosított.  
A végrehajtás követése, az ellenőrzések pozitív hatása részlegesen mutatható ki. A 
végrehajtott feladatokkal az érintettek megszűntették a hiányosságokat, hozzájárultak a 
szabályos, hatékonyabb működéshez. Változatlanul magas az aránya a folyamatos határidejű 
végrehajtásoknak az intézkedésre kijelölt határidők közt.  
Az ellenőrzési jelentések megállapításai megalapozottak voltak, hozzájárultak a vezetői 
intézkedések megalapozásához.  
A javaslatok, ajánlások hasznosulásának kimutatását a hosszú végrehajtási határidők 
nehezítik.  
Javaslom a belső ellenőrzési jelentés elfogadását.  
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Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal 
meghozta döntését. 
 

95/2014. (05.08.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a SZAHK-ÉRTELEM 
2006. Bt. által készített 2013. évi belső ellenőrzési vezetői jelentést 
elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Ceglédi Sándor kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát. Ceglédi Sándor Tahi, Hermann Ottó utca 
12. 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. 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. 
 

96/2014. (05.08) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ceglédi Sándor 
részére a Hermann Ottó utca 12. 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. 06.01. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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  096 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátása 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát. A 096 hrsz-ú ingatlan energiaellátásával 
kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulást kért az Észak-Budai Zrt. A jelenlegi légkábeles 
hálózat átalakításával, részleges kiváltásával valósul meg az ingatlan villamos energia 
ellátása. Kaució megállapítását nem javaslom, tekintettel arra, hogy mindössze egy 
oszlopcsere erejéig veszik igénybe a közterületet. 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. 
 

97/2014. (05.08.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-Budai Zrt. 
(1037 Budapest, Kunigunda utca 76.), mint kérelmező részére a Tahitótfalu 
096 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásához szükséges, a 069 hrsz-ú 
Önkormányzati ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulását megadja 
(Tervszám: T-14/036).  
 
A munka címe: Tahitótfalu, Kisoroszi út 096 hrsz. villamos energia ellátása, 
átmenő OTR létesítése. 
 
A közcélú villamos hálózat nyomvonalára és biztonsági övezetére 
vonatkozó mellékelt megállapodással egyetért. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 06.01. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

  Református Gyülekezet kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát. A Református Gyülekezet által szervezett 
nyári tábor időpontja június 17-21. A napközis jellegre való tekintettel, az eddigi jól bevált 
gyakorlat szerint 7.30-tól 8.30-ig van a táborhelyen gyülekezés. A nap folyamán a programok 
mellett háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) kapnak a gyermekek.  
Az alábbi témakörökben számítanak a segítségünkre: 

 a vendégek reggeli és vacsora szállítása, tálalása és anyagi rendezése 

 ebéd esetében anyagi rendezés 

 szálláshely 

 a tábor idején kívül eső időpontokban a vendégeinkről való teljes körű gondoskodás. 
A tábor lebonyolításáról, valamint a Mezővári gyermekek ellátásáról is döntött már a 
Képviselő-testület.  
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  Baptista Gyülekezet kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: a Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a Baptista Gyülekezet 2014. 
évben is a Népházban tarthassa gyermek-, és ifjúsági hetét 2014. június 30 - július 4. illetve 
július 14 - 18. között. Mostani levelükben arról tájékoztatnak, hogy mindkét héten szeretnék 
az Önkormányzat konyhájáról rendelni az ebédet a tábori étkeztetéshez várhatóan 
körülbelül 60-80 fő számára.  
Tekintettel arra, hogy a konyha július 7-28-ig zárva lesz, kizárólag a június 30-július 4-i 
időpontban tudjuk vállalni a gyermekek ellátását. Ennek megfelelően javaslom, hogy csak az 
első turnus étkeztetését vállalja fel a Képviselő-testület.  
 
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. 
 

98/2014. (05.08.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Baptista 
Gyülekezet által szervezett nyári tábor első turnusának (június 30-július 4.) 
étkeztetését az önkormányzati konyha által biztosítja, a jelenleg érvényben 
lévő térítési díjnak megfelelően.  
 
A konyha tisztasági festésére és az épület karbantartására július 7-28-ig 
kerül majd sor (figyelemmel az óvoda zárva tartására), így a július 14-18-ig 
tervezett turnusban az étkeztetést az önkormányzati konyha nem tudja 
vállalni.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 05.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Szentendrei Rendelőintézet kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát. Új ultrahang készüléket kívánnak vásárolni 
a radiológiai osztályra, melynek ára bruttó 12.000.000 Ft. Kérik a térség településeit, hogy 
lakosságszám arányában a készülék megvásárlásához járuljanak hozzá.  
 
Tóth János: javaslom, támogassa a Képviselő-testület a kérelmet, amennyiben a térség 
valamennyi Önkormányzata hozzájárul a vásárláshoz.   
 
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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99/2014. (05.08.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentendre Város 
Egészségügyi Intézményei (Rendelőintézet) által tervezett ultrahang 
készülék vásárlásához a Szentendrei Kistérség állandó lakosainak létszám 
arányában támogatást biztosít, amennyiben a Kistérség valamennyi 
Önkormányzata részt vesz a tervezett beruházásban.  
 
A Rendelőintézet által megadott előzetes tervek szerint az érintett 
Önkormányzatok 8.000.000 Ft támogatást biztosítanának a beruházáshoz. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert további egyeztetések 
lefolytatására, valamint az előzőekben írt esetben a támogatás átutalására.  
 
Határidő: 2014. 12.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Ligetvári István kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát. Kérelmező a 2003–ban kelt adásvételi 
szerződés alapján az önkormányzattól vásárolt ingatlan árát megfizette, így kéri, a Képviselő-
testületet járuljon hozzá a szerződés 5./ és 6./ pontjában rögzített elidegenítési tilalom 
törléséhez, valamint a tulajdonjog bejegyzéséhez.  
A szerződés 5./ pontja úgy szól, hogy a vételár megfizetését követően (amely 2006-ban lett 
volna esedékes), 10 évig nem idegenítheti el ezt az ingatlant. Az akkor Képviselő-testület egy 
igen kedvező (864.000 Ft) árat állapított meg, és a kedvező ár mellé egy 3 éves fizetési 
lehetőséget biztosított kérelmező számára. Ennek ellenére 10 év után került sor a vételár 
megfizetésére.  
A kérelmet már a március 13-i ülésen egyszer tárgyaltuk, de elhalasztottuk a döntést. 
Javaslom, ne járuljunk hozzá az eladáshoz.  
 
Szabó Judit: ha kifizette volna a vételárat határidőre 2006-ban, akkor is lenne még két év az 
eladásig. Esetleg 2006-tól számítsuk a 10 évet.  
 
Nagyházu Miklós: nem fogja beépíteni akkor sem.  
 
Schottner Jánosné: vissza kellene venni a területet, és eladni annak, aki beépítené és rendbe 
hozná az ingatlant.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: mi volt az indítéka a 10 éves elidegenítési tilalomnak? 
 
Tóth János: a kedvező vételár.  
 
Dr. Sajtos Sándor: javaslom tárgyaljuk a kérést zárt ülésen.  
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4./ Helyi rendeletek felülvizsgálata 
 
Tóth János: az elmúlt félévben több rendeletet módosítottunk, amely jelentős változáson 
ment át, pl. a Szociális és az adórendelet. Az utcai árusításokkal kapcsolatban is lehetne 
szankcionálni, valamint a zajrendelet szigorítása is szükséges lenne. 
 
Dr. Sajtos Sándor: a kerti hulladék égetése véleményem szerint a legnagyobb probléma.  
 

5./ Beszámoló a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal működéséről 
 
Tóth János: tájékoztatást ad a Közös Önkormányzati Hivatal működéséről. A pénzügyes 
kolléganő helyben, tehát Kisorosziban végzi a feladatát, azonban az összes többi terület (adó, 
igazgatás, anyakönyv, szociális, illetve hagyatéki ügyek) Tahitótfaluban működik. Az 
országgyűlési valamint a közeledő Európa Parlamenti választásokkal kapcsolatos feladatokat 
mindkét hivatalban el kell végezni. Természetesen lenne mit javítani, de igyekszünk a 
lakosság és az ügyfelek érdekeiben ellátni a feladatot. Ennek érdekében hétfőn 
meghosszabbítottuk az ügyfélfogadást 18 óráig, szerdán pedig délelőtt Tahitótfaluban, 
délután Kisorosziban tartunk ügyfélfogadást. A feladatellátás ily módon a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően biztosított.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: a jogi-igazgatási ügyforgalom nagyságrendileg hogyan alakul? 
 
Tóth János: a jogi előadóra iktatott ügyiratok számát természetesen meg tudjuk mondani, 
azonban emellett a szerződések előkészítésében, bizonyos szabálysértési, gyámügyi, 
birtokvédelmi feladatok tekintetében is vannak feladatai. Pályázatok kiírása (pl. pénzügyi 
előadó), kezelése is Újlaki Anikó feladata.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: a létszám elégséges a feladatok kezeléséhez? 
 
Tóth János: szociális területen egyre nő a kérelmek száma. Bizonyos feladatok átkerültek 
ugyan a járási hivatalhoz, és jelentősen csökkent a kereskedelmi egységek engedélyezésével 
kapcsolatos feladat is, azonban a telephely engedélyeztetés újra visszakerült a hivatalba, bár 
ezek száma is csökkent. Amióta viszont engedélyezett kihelyezett esküvő megtartása igen 
csak megnőtt az esküvők száma.  
A lakcímek kezelése a járáshoz, illetve az okmányirodákhoz tartoznak, azonban ezen 
hivatalok ide küldik az ügyfeleket, ilyen módon rajtunk keresztül történik az ügyintézés. 
Tehát a feladataink nem csökkentek olyan mértékben, amilyen mértékben nőttek, ezért 
lehet, hogy ezt a területet is át kell majd tekinteni.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a jogi előadó feladatai növekedtek meg leginkább. 
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: a határidők tarthatók? 
 
Dr. Sajtos Sándor: a szabadságot ki kell adni, a betegségek is közbe szólhatnak, ami bizonyos 
mértékben nehézséget okoz, például az adó tekintetében. 
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Tóth János: a legnagyobb problémát a választások jelentik, hiszen ebben az időben a legtöbb 
feladat Bor Ildikó igazgatási előadón van. 
 

6./ Civil szervezetek pályázatai 
 
Kubanek István: beszámol a Szigeti Majális programról mely nagy sikerrel került 
lebonyolításra. Megköszöni a segítők munkáját.  
Idén is hat egyesület adta be pályázatát. A pályázati keretösszeg a tavalyi évhez hasonlóan 
1.200.000,-Ft.  
 
2013-ban az alábbiak szerint lett elosztva a támogatás:  

 Tahitótfalu Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sport Egyesület: 140 eFt 

 Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány: 360 eFt 

 Őszirózsa Nyugdíjas Klub: 100 eFt 

 Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidő Sportegyesület: 140 eFt 

 Lovas Sport Egylet: 300 eFt 

 Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú Egyesület: 160 eFt 
Összesen: 1.200 eFt 

 
A 2014-ben beadott pályázatokban a civil szervezetek programjaik finanszírozására a 
következő támogatási összegeket igényelték: 
 

 Tahitótfalu Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sport Egyesület: 150 eFt 

 Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány:  400 eFt 

 Őszirózsa Nyugdíjas Klub:      150 eFt 

 Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidő Sportegyesület:  150 eFt 

 Lovas Sport Egylet:       400 eFt 

 Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú Egyesület:   450 eFt 
Összesen: 1.700 eFt 

 
A Kulturális Bizottság javasolja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan kerüljön elosztásra a 
támogatási keretösszeg.  
 
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-a 
szerint Ha a pályázó:  
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, 
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, 
amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy, vezető tisztségviselő, az alapítvány3 kezelő 
szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy 
képviseleti szervének tagja, köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő 
közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 
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Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási 
döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e 
körülménynek a honlapon történő közzétételét. 
Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem 
részesülhet. 
Javaslom, ennek figyelembe vételével az egyes szervezetek tekintetében külön-külön 
döntsön a Képviselő-testület.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki egyetért azzal, hogy a civil szervezetek részére kiírt pályázat alapján a 
Tahitótfalui Tegyünk Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sport Egyesület 140.000 Ft támogatásban 
részesüljön, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu 
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
(Gaál Sándorné nem szavazott.) 
 

100/2013. (05.08.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezetek 
2014. évi működésének támogatására kiírt pályázat alapján a Tahitótfalui 
Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sport Egyesület részére 140.000 Ft 
költségvetési támogatást biztosít.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014.05.30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

Dr. Sajtos Sándor: aki egyetért azzal, hogy a civil szervezetek részére kiírt pályázat alapján a 
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány 360.000 Ft támogatásban részesüljön, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Nagyházu 
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
(Kubanek István nem szavazott.)  
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101/2013. (05.08.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezetek 
2014. évi működésének támogatására kiírt pályázat alapján a Tegyünk 
Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány részére 360.000 Ft 
költségvetési támogatást biztosít.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014.05.30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

Dr. Sajtos Sándor: aki egyetért azzal, hogy a civil szervezetek részére kiírt pályázat alapján az 
Őszirózsa Nyugdíjas Klub 100.000 Ft támogatásban részesüljön, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Rédai Dávid, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta 
döntését. (Dr. Pálvölgyi Tamás nem szavazott.) 
 

102/2013. (05.08.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezetek 
2014. évi működésének támogatására kiírt pályázat alapján az Őszirózsa 
Nyugdíjas Klub részére 360.000 Ft költségvetési támogatást biztosít.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014.05.30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

 
Dr. Sajtos Sándor: aki egyetért azzal, hogy a civil szervezetek részére kiírt pályázat alapján a 
Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidő Sportegyesület 140.000 Ft támogatásban részesüljön, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, Kubanek István, Nagyházu 
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás) 1 nem (Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. (Csörgő 
Mihály, Schottner Jánosné nem szavazott.) 
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103/2013. (05.08.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezetek 
2014. évi működésének támogatására kiírt pályázat alapján a Tahitótfalui 
Tömegsport és Szabadidő Sportegyesület részére 140.000 Ft költségvetési 
támogatást biztosít.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014.05.30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Dr. Sajtos Sándor: aki egyetért azzal, hogy a civil szervezetek részére kiírt pályázat alapján a 
Tahitótfalui Lovassport Egylet 300.000 Ft támogatásban részesüljön, 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.  
 

104/2013. (05.08.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezetek 
2014. évi működésének támogatására kiírt pályázat alapján a Tahitótfalui 
Lovassport Egylet részére 300.000 Ft költségvetési támogatást biztosít.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014.05.30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Dr. Sajtos Sándor: aki egyetért azzal, hogy a civil szervezetek részére kiírt pályázat alapján az 
Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú Egyesület 160.000 Ft támogatásban részesüljön, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner Jánosné) szavazattal 
meghozta döntését. (Szabó Judit nem szavazott.) 
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105/2013. (05.08.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezetek 
2014. évi működésének támogatására kiírt pályázat alapján a Vox Insulae 
Sziget Hangja Közhasznú Egyesület részére 160.000 Ft költségvetési 
támogatást biztosít.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014.05.30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Kubanek István: beszámol a tervezett fotókiállításról, valamint a Református Gyülekezet 
szervezésében megrendezésre kerülő június 15-22-ig tartó Tengerész táborról. A táborba 
Mezőváriból is jönnek gyermekek (30 fő), pár kísérő felnőttel, ők is készülnek előadással.  
 
Dr. Sajtos Sándor: beszámol a június 7-i ünnepség előkészületeiről. 
 

7./ Egyebek 
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: a parkolóban lévő bódék lebontásával kapcsolatban történt előrelépés? 
 
Dr. Sajtos Sándor: a jövő héten lebontásra kerül a lángosos épület. Van még egy függőben 
lévő bódé.  
 
Csörgő Mihály: többen megkerestek azzal, hogy milyen eredményt tud felmutatni a mezőőr, 
hiszen a termőföldek tulajdonosai nem kevés pénzt fizetnek a bérére. Terménylopásokról 
nincs hír, igazából a kiszántás okoz problémát, így az utak nem járhatóak. Esetleg ebből a 
pénzből finanszírozhatnánk az utak felújítását. Erre kellene keresni megoldást.  
 
Dr. Sajtos Sándor: jogos a felvetés, lesz is egy határbejárás a közeljövőben, bár a 
hatékonyság felvetése, megint más kérdés.  
 
Nagyházu Miklós: a Tesco vonalában és a Honvéd utcában is megsüllyedt az aszfalt, amit 
meg kellene javítani.  
 
Gaál Sándorné: a híd sem esztétikailag, sem fizikailag nem megfelelő. Több helyen a korlát 
meg van töredezve, a járdarésze szintén, mintha nem lenne gazdája.  
 
Dr. Sajtos Sándor: mindkét problémát megpróbáljuk kezelni, bár a Magyar Közút 
finanszírozási gondokkal küzd.  
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Tóth János: ismerteti az Eperfesztivál programját.  
 
Dr. Sajtos Sándor: javaslom, hogy Ligetvári István kérelmét a következő ülésen tárgyaljuk.  
 
 
Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és 
az ülést 20,46 órakor bezárta.  
 

K.m.f. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Sajtos Sándor Tóth János 
polgármester jegyző 

 
 
 

 


