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Tahitótfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

 
Szám:  10/2015 
Határozatok száma: 84-112/2015.(04.16.) 
Rendeletek száma: 6/2015.(IV.17.) 
 7/2015.(IV.17.) 
 

JEGYZŐKÖNYV 
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. április 16-án megtartott nyílt üléséről. 
 
Tárgyalt napirendi pontok:  
 

1. Tájékoztató a Szentendrei Rendőrkapitányság munkájáról 
Előadó:  Kovács László r. alezredes, kapitányságvezető 
 

2. Önkormányzati rendezvények előkészítése – művelődésszervező beszámolója 
Előadó:  Béres Gabriella művelődésszervező 
 

3. Civil szervezetek pályázatai 
Előadó:  Kubanek István Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke 
 

4. Tahitótfalu Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítása II. félévben 
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke 
 

5. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 
 

6. Bizottságok tájékoztatója 
Előadó:  Bizottsági elnökök 
 

7. Tahitótfalu Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 
Előadó: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 
 

8. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményéről 
szóló önkormányzati rendelet elfogadása 
Előadó:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 
 

9. Tulajdoni ügyek 
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

10. Az óvodai 2015/2016. nevelési évre történő beiratkozás időpontjának meghatározásáról, 
valamint a 2015. évi zárásról 
Előadó: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 
 

11. Egyebek 

  



2 

Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 16-án 18:07 
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről.  
 
Jelen vannak:  
 
 Képviselők: 
 Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 Csörgő Mihály alpolgármester 
 Gaál Sándorné  
 Karácsony Ádám  
 Kubanek István  
 Nagyházu Miklós 
 Dr. Pálvölgyi Tamás 
 Vaczó Zoltán 
 
 
Távol maradt képviselők:  Schottner Jánosné 
 
Tanácskozási joggal:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 
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Dr. Sajtos Sándor: javaslom, hogy az „Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó 
köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet elfogadása” 
napirendet töröljék, és egy későbbi időpontban tárgyalják. Mivel a témával kapcsolatban 
egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az elhangzott 
javaslatot, elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze!  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó 
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
84/2015. (04.16.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a 
meghívóban meghirdetett „Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó 
köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló önkormányzati 
rendelet elfogadása” napirend törlését.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 

 
Dr. Sajtos Sándor: tekintettel arra, hogy a beszámoló árpilis végén készül el, és ez a 
gazdasági program alapja, javaslom „A Tahitótfalu Község Önkormányzata gazdasági 
programjának elfogadása” napirend törlését, és egy későbbi ülésen történő tárgyalását. 
Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az elhangzott javaslatot, elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze!  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó 
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
85/2015. (04.16.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja 
meghívóban meghirdetett „A Tahitótfalu Község Önkormányzata gazdasági 
programjának elfogadása” napirend törlését.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 
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Dr. Sajtos Sándor: kérdezte a képviselőket, aki az ülés napirendjével egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze!  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó 
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
86/2015. (04.16.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 10/2015 
Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.  
 

1. Tájékoztató a Szentendrei Rendőrkapitányság munkájáról 
 

2. Önkormányzati rendezvények előkészítése – művelődésszervező 
beszámolója 

 
3. Civil szervezetek pályázatai 

 
4. Tahitótfalu Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 

módosítása II. félévben 
 

5. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

6. Bizottságok tájékoztatója 
 

7. Tahitótfalu Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadása 
 

8. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményéről szóló önkormányzati rendelet elfogadása 
 

9. Tulajdoni ügyek 
 

10. Az óvodai 2015/2016. nevelési évre történő beiratkozás időpontjának 
meghatározásáról, valamint a 2015. évi zárásról 
 

11. Egyebek 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Sajtos Sándor polgármester  
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1. npr. Tájékoztató a Szentendrei Rendőrkapitányság munkájáról 
 
Kovács László r. alezredes, kapitányságvezető: kiegészíti a beszámolót. 2014. első félévét 
követően Tahitótfalu is bekerült, a 24 órás rendőri jelenlétet biztosító programba. Az ittas 
vezetések száma a településen még mindig nagyon magas. Az Önkormányzat és a Rendőrőrs 
között a kommunikáció mindennapos, és kiegyensúlyozott. A Szigetmonostori 
Polgárőrséggel is jó a kapcsolat. Az Önkormányzat és a Pest Megyei Rendőrkapitányság 
segítségével sikerült kialakítani egy kulturált öltözőt a Rendőrőrsön, ami mindenképpen 
hangulatjavító, és mutatja az Önkormányzat kifejezetten jó együttműködését a településen 
működő Rendőrőrssel.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a rendezvénynaptárt átküldtük, az egyeztetés Herdics Antal 
őrsparancsnok úrral folyamatos. A tavalyi évben nagy örömmel vették a gazdálkodók a lovas 
járőrök szolgálatát, esetleg az idei évben is meg lehetne ismételni, hiszen az 
öntözőberendezések kint vannak, így akár a mezőőrrel közösen éjszakai járőrözést 
tarthatnának. A Szigetmonostori Polgárőrséggel már felvettük a kapcsolatot. 
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: a járőrözésre nagyon nagy szükség van.  
 
Kovács László: próbáljuk fokozni a rendőri jelenlétet.  
 
Herdics Antal: csökkennek a bűncselekményi számok. Igyekszünk úgy alakítani a szolgálatot, 
hogy megfelelő legyen. A Körzeti Megbízottakkal már gyalogos járőrözést is folytatunk.  
 
Vaczó Zoltán: kapott a Szentendrei Kapitányság a kamerákból, és ha igen vannak már 
tapasztalatok? Van olyan információ, amit érdemes lenne a településen lakókkal 
megosztani? A tahitótfalui esetszámból mennyi a kábítószerrel való visszaélés, illetve az ezzel 
kapcsolatos bűncselekmény, és ez az elmúlt évekhez kapcsolódóan növekedett, csökkent, 
vagy stagnált? 
 
Kovács László r. alezredes, kapitányságvezető: sebességmérő készüléket kaptunk, 
kockázatelemzés alapján meghatároztuk azokat a pontokat, ahol szükséges a mérés, a 
megelőzés szempontjából. Kábítószerrel kapcsolatban több felderítés is volt tavaly, csökkenő 
tendenciát mutat, mind a fogyasztás, mind a terjesztés szempontjából. Ami ezen a 
településen megjelenik az inkább a lágyabb drogok.  
 
Csörgő Mihály: továbbra is a gyalogos járőrözését preferálom.  
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, megköszönte a 
Rendőrkapitányság munkáját, és javasolta a beszámoló elfogadását.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó 
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
87/2015. (04.16.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentendrei 
Rendőrkapitányság önkormányzati beszámolóját, a 2014. évi működéséről 
elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
megküldésére. 
 
Határidő: 2015. 05.15. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
2. npr. Önkormányzati rendezvények előkészítése – művelődésszervező beszámolója 

 
Béres Gabriella: szombaton kerül megrendezésre a Kulturális és Sport Országos Gála, a 
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány, a Kisoroszi Judo és Kung-fu Klub, valamint 
Tahitótfalu Község Önkormányzata szervezésében. A Gálán Kollinger Szabolcs 
négyvégtaghiányos fiatalember számára szerveznek gyűjtést a rendezők.  
Jövő hét végén, április 26-án, immár 16. alkalommal kerül megrendezésre a Vasárnapi 
Vásárnap rendezvény, melyhez előre köszönjük az Önkormányzat támogatását.  
 
Kubanek István: a Szigeti Majálist idén Kisoroszi rendezi, a Képviselő-testület egységesen 
képviseli a rendezvényen Tahitótfalut.  
 
Dr. Sajtos Sándor: az Önkormányzat képviseli Tahitótfalut, aki a civil szervezetek részéről 
szeretne csatlakozni, vagy itt lakó polgár Béres Gabriella művelődésszervezőt keresse. 
 
Béres Gabriella: tahitótfalui fellépők is lesznek a majálison.  
 

3. npr. Civil szervezetek pályázatai 
 
Kubanek István: ezt a pályázatot minden évben a 4/2007. (II.09.) számú önkormányzati 
rendeletnek megfelelően kiírjuk, a helyi civil szervezetek működésének támogatására. Idén 
hasonló módon, mint tavaly, 1.200.000 Ft állt rendelkezésre, azonban ebben az évben a 
Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány is adott be pályázatot. A Kulturális és 
Oktatási Bizottság legutóbbi ülésén napirendre tűzte a pályázatok elbírálását, és az alábbiak 
szerint javasolja a támogatási keret elosztását:  
 

Tahitótfalu Aranyszarvas Hagyományőrző Íjász Sport Egyesület: 140 eFt 
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány:    370 eFt 
Őszirózsa Nyugdíjas Klub:      110 eFt 
Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidő Egyesület:   150 eFt 
Lovas Sport Egylet:       160 eFt 
Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület:    170 eFt 
Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány   100 eFt 
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Csörgő Mihály: a Képviselő-testület tagjai ismerik az összes szervezetet, akik támogatást 
kértek, természetesen mindenki tudja, melyik mennyit tett a közösségért. Úgy gondolom egy 
helyről egy kicsit több szerénységet vártam volna.  
 
Dr. Sajtos Sándor: amennyiben szükséges év közben ezt a támogatási összeget ki lehet 
egészíteni, természetesen, mint mindig most is partner lesz az Önkormányzat a problémák 
megoldásában. Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta egyenként döntsenek a 
támogatások összegéről, az érintettségek figyelembe vételével.  
 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: kérdezte a képviselőket, aki a Kulturális és Oktatási Bizottság 
javaslata szerint a Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sport Egyesület 140.000 Ft-os 
támogatásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze!  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
(Gaál Sándorné, Vaczó Zoltán képviselők bejelentették érintettségüket, és nem vettek részt a 
szavazásban.) 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
88/2015. (04.16.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi civil 
szervezetek működésének támogatásáról szóló 4/2007. (II.09.) rendelete, 
és a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslata alapján 2015. évben a 
Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sport Egyesület részére 140.000 
Ft költségvetési támogatást biztosít.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015.05.30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: kérdezte a képviselőket, aki a Kulturális és Oktatási Bizottság 
javaslata szerint a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány 370.000 Ft-os 
támogatásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze!  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
(Kubanek István bejelentette érintettségét és nem vett részt a szavazásban.) 
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
89/2015. (04.16.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi civil 
szervezetek működésének támogatásáról szóló 4/2007. (II.09.) rendelete, 
és a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslata alapján 2015. évben a 
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány részére 370.000 Ft 
költségvetési támogatást biztosít.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015.05.30. 
Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 

 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: kérdezte a képviselőket, aki a Kulturális és Oktatási Bizottság 
javaslata szerint az Őszirózsa Nyugdíjas Klub 110.000 Ft-os támogatásával egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze!  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
(Dr. Pálvölgyi Tamás bejelentette érintettségét és nem vett részt a szavazásban.) 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
90/2015. (04.16.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi civil 
szervezetek működésének támogatásáról szóló 4/2007. (II.09.) rendelete, 
és a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslata alapján 2015. évben az 
Őszirózsa Nyugdíjas Klub részére 110.000 Ft költségvetési támogatást 
biztosít.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015.05.30. 
Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 

 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: kérdezte a képviselőket, aki a Kulturális és Oktatási Bizottság 
javaslata szerint a Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidő Sportegyesület 150.000 Ft-os 
támogatásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze!  
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
(Csörgő Mihály bejelentette érintettségét és nem vett részt a szavazásban.) 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
91/2015. (04.16.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi civil 
szervezetek működésének támogatásáról szóló 4/2007. (II.09.) rendelete, 
és a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslata alapján 2015. évben a 
Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidő Sportegyesület részére 150.000 Ft 
költségvetési támogatást biztosít.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015.05.30. 
Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 

 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: kérdezte a képviselőket, aki a Kulturális és Oktatási Bizottság 
javaslata szerint a Tahitótfalui Lovassport Egylet 160.000 Ft-os támogatásával egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze!  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó 
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
92/2015. (04.16.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi civil 
szervezetek működésének támogatásáról szóló 4/2007. (II.09.) rendelete, 
és a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslata alapján 2015. évben a 
Tahitótfalui Lovassport Egylet részére 160.000 Ft költségvetési támogatást 
biztosít.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015.05.30. 
Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 
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Eőryné Dr. Mezei Orsolya: kérdezte a képviselőket, aki a Kulturális és Oktatási Bizottság 
javaslata szerint a Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú Egyesület 170.000 Ft-os 
támogatásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze!  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó 
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
93/2015. (04.16.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi civil 
szervezetek működésének támogatásáról szóló 4/2007. (II.09.) rendelete, 
és a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslata alapján 2015. évben a Vox 
Insulae Sziget Hangja Közhasznú Egyesület részére 170.000 Ft költségvetési 
támogatást biztosít.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015.05.30. 
Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 

 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: kérdezte a képviselőket, aki a Kulturális és Oktatási Bizottság 
javaslata szerint a Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány 100.000 Ft-os 
támogatásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze!  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó 
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
94/2015. (04.16.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi civil 
szervezetek működésének támogatásáról szóló 4/2007. (II.09.) rendelete, 
és a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslata alapján 2015. évben a 
Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány részére 100.000 Ft 
költségvetési támogatást biztosít.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015.05.30. 
Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 
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4. npr. Tahitótfalu Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítása II. 
félévben 

 
Gaál Sándorné: 2015. március 31-i bizottsági ülés keretében tárgyalta a Bizottság a 2014. évi 
költségvetés módosítását. A költségvetés teljesítése az évközben kormányzati és saját 
hatáskörben meghozott döntések következtében, a teljesítés eltérhet a tervezett 
előirányzattól, ezért azokon a költségvetési sorokon, amelyeken alulterveztük a teljesítést, 
viszont többletmunka lett elvégezve, onnan ahol forrástöbblet van, át kell csoportosítanunk 
az összegeket. A Gazdasági Bizottság az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
előirányzat módosítását elfogadja, és javasolja a Képviselő-testületnek a költségvetési 
rendeletmódosítás elfogadását.  
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az elhangzott rendelet-tervezetet, elfogadja, most 
kézfelemeléssel jelezze!  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó 
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  
 

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2015.(IV.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2014.(II.18.) 
ÖNKORMÁNYZAT RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
5. npr. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásról szóló 
tájékoztatót.  
A Képviselő-testület az elmúlt időszakban, a munkatervben szereplő március 19-én tartott 
ülés mellett, két rendkívüli ülést tartott, március 19-én, valamint 23-án.  
A március 19-én tartott ülésén a Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta.  
61/2015. (03.19.) határozatával a Képviselő-testület a napirendet elfogadta.  
62/2015. (03.19.) határozatával a Képviselő-testület a Pest Megyei Kormányhivatal által 
végzett átfogó ellenőrzésről szóló tájékoztatót elfogadta.  
63/2015. (03.19.) határozatával a Képviselő-testület a Bodor és Fiai 2003. Kft.-vel kötendő 
bérleti szerződés módosítását jóváhagyta. A határozatot megküldtük, a szerződés aláírása 
megtörtént.  
64/2015. (03.19.) határozatával a Képviselő-testület jóváhagyta a 2015. évre az 
komposztálóládák megrendelését új beszerzési áron. A ládák átadása az igénylők részére 
folyamatos. 
65/2015. (03.19.) határozatával a Képviselő-testület a Sportcsarnokot ingyenesen 
biztosította a Kisoroszi Judo és Kung-fu Klub által szervezett Kulturális és Sport Országos Gála 
megrendezéséhez. A határozatot megküldtük. 
66/2015. (03.19.) határozatával a Képviselő-testület a Frida Öregfiúk Futballcsapat számára a 
Sportcsarnokot ingyenesen biztosította. A határozatot megküldtük.  
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67/2015. (03.19.) határozatával a Képviselő-testület támogatta a Tahitótfalui Óvodák 
kérelmét, és hozzájárult az intézmények kerti bútor beszerzéséhez.  
68/2015. (03.19.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a Városi Szolgáltató Nonprofit 
Zrt. szerződését, és megrendelte a ZRt-től a gyepmesteri szolgáltatást. A szerződést és a 
határozatot megküldtük.  
69/2015. (03.19.) határozatával a Képviselő-testület engedélyezte Tampu Krisztián részére 
közterület kapcsolat kialakítását. A határozatot, és az engedélyt megküldtük.  
70/2015. (03.19.) határozatával a Képviselő-testület a Bogonhát Területfejlesztési Egyesület 
részére a Népházat ingyenesen biztosította az Egyesület évi rendes taggyűlésének 
megtartására. A határozatot megküldtük.  
71/2015. (03.19.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta az ERA Consulting Bt. ajánlatát 
a víztározó, kerti tó és környezetének kertépítészeti, kiviteli tervének elkészítésére 
vonatkozóan. A határozatot megküldtük.  
72/2015. (03.19.) határozatával a Képviselő-testület elvi hozzájárulását adta a Dunakanyar 
Sporthorgász Nonprofit Zrt. megalapításához. A határozatot megküldtük.  
73/2015. (03.19.) határozatával a Képviselő-testület megvásárolta a 03/1 hrsz-ú, Sztankó 
Jánosné tulajdonában lévő erdőrészletet. A határozatot megküldtük.  
74/2015. (03.19.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a Figyelj Rám! Közhasznú 
Egyesület beszámolóját. A határozatot megküldtük.  
75/2015. (03.19.) határozatával a Képviselő-testület támogatta a DL Egy Kft. felajánlását a 
PET palack házikó megépítéséhez. A határozatot megküldtük.  
76/2015. (03.19.) határozatával a Képviselő-testület 100.000 Ft. támogatást nyújtott az 
Általános Iskola 1. és 6. évfolyama részére a március 15-én bemutatott műsor elismerésére. 
A támogatást átadtuk az osztályfőnökök részére.  
77/2015. (03.19.) határozatával a Képviselő-testület zárt ülést rendelt el.  
78/2015. (03.19.) határozatával a Képviselő-testület Ormándi Jánosné szolgálati lakás bérleti 
díj elengedésére vonatkozó kérelmét elutasította. A határozatot megküldtük.  
79/2015. (03.19.) határozatával a Képviselő-testület Sipos Áron Lajos, a 1380/7 hrsz-ú 
önkormányzati ingatlan, és kérelmező tulajdonában lévő 1380/3 hrsz-ú ingatlan egyes 
részeinek cseréjére vonatkozó kérelmét elutasította. A határozatot megküldtük.  
A Képviselő-testület március 19-én tartott rendkívüli ülésén elfogadta a 
környezetvédelemről szóló 20/2000. (XII.08.) önkormányzati rendelet 5/2015. (III.20.) 
módosítását.  
A Képviselő-testület március 23-án tartott rendkívüli ülésén 80/2015. (03.23.) határozatával 
a Képviselő-testület a napirendet elfogadta.  
81/2015. (03.23.) határozatával a Képviselő-testület elhalasztotta a „Tahitótfalu, Boros 
Izabella, Ereszvény utca közvilágítási hálózat létesítése” tárgyában, és újabb ajánlatokat kért 
be. Az ajánlatok beérkeztek, a döntésre az április 16-ra tervezett ülésen kerül majd sor.  
82/2015. (03.23.) határozatával a Képviselő-testület a ”Tahi Duna-parti strand villamos 
energia ellátása” kivitelezési munkáival a megismert ajánlatok alapján Balogh Zoltán 
villanyszerelő mestert bízta meg. A határozatot megküldtük, a szerződés aláírása 
megtörtént.  
83/2015. (03.23.) határozatával a Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi 
Közbeszerzési Tervét elfogadta. A Terv a község honlapján megtalálható.  
 
Dr. Sajtos Sándor: március 23-án a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság új igazgatójával, 
Szilágyi Attilával tárgyaltam a jövőbeli együttműködésről.  
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Március 26-án Dunakanyari Csatornázási Társulási ülés volt Pócsmegyeren, ahol 
tájékoztatást kaptunk a pályázat folyamatban lévő munkáiról. Április 1-jén a Penta Kft. 
képviselőjével helyszíni szemlét tartottam.  
Március 27-én az ingatlanvagyon-kataszter aktualizálására vonatkozó szerződés tárgyában 
egyeztettem, majd a konyha-étterem építésével kapcsolatban tartottunk megbeszélést Őszy 
Tamással a közbeszerzési eljárás lebonyolítójával, valamint Velev György és Tóth Lajos 
műszaki ellenőrökkel.  
Ezt követően Hosszúné Szántó Anita belső ellenőrrel tárgyaltam a 2014. évi költségvetési 
beszámolóra vonatkozóan. Április 9-én írtuk alá az általános pénzügyi munkák belső 
ellenőrzésére vonatkozó szerződést. 
Április 8-án 15 órakor a szentendrei Polgármesteri Hivatalban tartott megbeszélésen vettem 
részt, melynek témája az EuroVelo 6 kerékpárút nyomvonalának egyeztetése volt 
Április 9-én hivatali értekezletet tartottunk, a hivatali dolgozók számára, majd ugyanezen a 
napon a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésezett 18 órakor.   
Április 13-án Tóthfalu testvértelepülés rendezvényén vettem részt Kubanek István és Vaczó 
Zoltán képviselőkkel közösen Budapesten.  
 
Ezt követően a Képviselő-testület 19:30-20:10 óráig szünetet tartott.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatalánál eljárva levédette az Eperfesztivál ábrás logóját, a bejegyző határozatot 
nem sokára megkapjuk visszaható hatállyal, a bejelentés napjára.  
Eljártam a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában, most átadok egy igazolást és egy 
tanúsítványt Jegyző Asszony számára, amivel igazolni tudjuk, hogy az Eperfesztivál 
tekintetében Tahitótfalu Önkormányzatáé az elsőbbség. A sértetlen tasakban található az a 
Hivatal nyilvántartási számával ellátott, közhiteles ismeretanyag, amit összeállítottunk, 
leírtunk.  
 
Dr. Sajtos Sándor: ma dőlt el, hogy a Nemzeti Vágta Tahitótfalui Előfutama a Zablakertben 
lesz megrendezve szolgáltatási díj nélkül. A korábbi helyszínen, a Bodor Majorban több 
módosítást eszközölt a hatóság, így nincs arra mód és lehetőség, hogy ott a rendezvényt le 
tudjuk vezényelni.  
 

6. npr. Bizottságok tájékoztatója 
 
  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
 
Nagyházu Miklós: a Sportcsarnok fűtésének korszerűsítése érdekében, igénybe vettük a 
konyha-étterem beruházás épületgépészének, tervezőjének Dobay Istvánnak segítségét. 
Javaslata a következő: modern kondenzációs kazán, és egy normál fatüzelésű kazán fogja 
biztosítani a sportcsarnok fűtését. Nem faelgázosító, hanem egy normál, modern kazán. 
Ezzel a két eszközzel kifűthető az intézmény, és jelentős megtakarítást tudunk elérni.  
A nyílászárók is lehetnének jobbak, de ezt a fajta energetikai beruházást jelenleg nem 
befolyásolja. Az, hogy az új rendszerrel tudjuk-e majd fűteni a Faluházat az a számítások után 
dől el. Szeretnénk felkérni Dobay Istvánt a tervezésre.  
 
Dr. Sajtos Sándor: javaslom, hogy szavazzunk.  
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Csörgő Mihály: végre egy olyan szakember, aki korrekt lehetőségeket vázolt fel, nem akart 
eladni semmit, javaslatot tett.  
 
Dr. Sajtos Sándor: javaslom az általa leírt műszaki szakmai koncepciót követve kérjünk 
tervezési ajánlatot. Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az elhangzott javaslatot, elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze!  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó 
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
95/2015. (04.16.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sportcsarnok 
fűtés korszerűsítésére kiviteli tervezési ajánlatot kér be az Önkormányzat 
tulajdonában lévő szakmai koncepció figyelembe vételével.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 06.30. 
Felelős:  Csörgő Mihály alpolgármester 
 Nagyházu Miklós Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

elnöke 
 

Vaczó Zoltán: kiviteli terv lesz? 
 
Dr. Sajtos Sándor: igen 
 
Nagyházu Miklós: kérem, hogy Csörgő Mihály alpolgármester úrral kapjuk meg a tervezési 
munka felügyeletét. 
A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata, hogy a „Tiszta udvar, rendes 
ház” pályázat idén is folytatódjon. Tavaly már többen vették komolyan a kiírást, szép 
portákat ismerhettünk meg. Javasoljuk, hogy az eddigi 60.000 Ft-os keretet, 80.000 Ft-ra 
emeljük meg.  
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az elhangzott javaslatot, elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze!  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó 
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:   
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
96/2015. (04.16.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évben 
meghirdeti a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázatot a helyi 
ingatlantulajdonosok részére.  
 
A Képviselő-testület a költségvetésben a pályázathoz 80.000 Ft-ot biztosít a 
támogatási keret terhére. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására. 
 
Határidő: 2015.08.30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Nagyházu Miklós: a Helyi Értékvédelmi Pályázat keretösszege ebben az évben 1.500.000 Ft, 
azonban Körmendi Judit főépítész javaslata szerint szükség lenne a keret kibővítésére. 
1.900.000 Ft, elég lenne arra, hogy biztosítani tudjuk mind a homlokzatok, mind a kerítések 
felújítását. A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a javaslatot elfogadta és 
támogatta.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a pályázóknak minden alkalommal részletes szakmai tervet kell 
bemutatni, és azt követően kerül sor a szerződés megkötésére. Javaslom a keretösszeg 
megnövelését. Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az elhangzott javaslatot, elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze!  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó 
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
97/2015. (04.16.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi 
Értékvédelmi Pályázatra beérkezett pályázatok közül, a településkép 
szempontjából az alábbi épületek felújítását támogatja: 
 

1. számú pályázat:  Béke u. 11. homlokzat és kerítés felújítása  
 Támogatási összeg: 500.000 Ft 

2. számú pályázat:  Béke u. 25. homlokzat és kerítés felújítása 
 Támogatási összeg: 500.000 Ft 

3. számú pályázat: Ady Endre u. 18. homlokzat és kerítés felújítása 
 Támogatási összeg: 500.000 Ft 

4. számú pályázat: Dózsa Gy. u. 66. homlokzat és kerítés felújítása 
 Támogatási összeg:  500.000 Ft 

 
A Képviselő-testület a költségvetésben a pályázathoz 2.000.000 Ft-ot 
biztosít a támogatási keret terhére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 05.30. 
Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 
 

Nagyházu Miklós: a legutóbbi Falugyűlésen jelezték számunkra, hogy szükség lenne egy 
kerékpártárolóra az iskolában. Jelenleg arra a döntésre jutottunk, hogy több ajánlat 
bekérését követően döntünk úgy, hogy a szeptemberben induló tanévben már a 
kerékpártárolót a gyermekek használhassák.  
 
  Gazdasági Bizottság 
 
Gaál Sándorné: a Gazdasági Bizottság ülésén a hátralékosok listájával foglalkoztunk, ami 
leginkább bérleti díj, és közterület-foglalási díjhátralékokat tartalmazott, egy kivétellel, ami a 
KLIK részéről keletkezett közműhátralék. Jegyző Asszony szerint pontosítani kell majd a 
határozatot, mivel a fizetésre vonatkozó rendelkezés igen csak pontatlanul van 
megfogalmazva. Megvizsgáltuk tételesen a kintlévőségeket, és az ahhoz kapcsolódó 
intézkedési terveket.  
Az adóbehajtással foglalkozó testületi határozattal foglalkozott még a Bizottság, mivel 
szerettem volna emelni a kolléganő célprémiumát. A prémiumot a behajtott adó összegének 
terhére kellett volna kifizetni, azonban a testületi határozattal ellentétben a jutalomkeret 
terhére került elszámolásra, ezért rendeletben szeretnénk szabályozni ezt a tevékenységet. 
Nagyon hatékony volt az adóbehajtás, sok mindent tudtunk megvalósítani a behajtott 
összegből. Akkor a javaslatomat a Gazdasági Bizottság és a Képviselő-testület is egyhangúlag 
támogatta.  
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Az Egyebek napirend kapcsán a Bizottság 1.500.000 Ft keretösszeget határozott meg, új 
informatikai eszköz beszerzésére.  
 
Dr. Sajtos Sándor: azért javasoltam, hogy napoljuk el az adóbehajtásra vonatkozó rendelet-
tervezet elfogadását, hogy a Bizottság, illetve a belső ellenőr is vizsgálja meg, és megfelelően 
készítse elő.  
A Gazdasági Bizottság által elfogadott 1.500.000 Ft-os keretösszegben, nem csak a gépek, 
hanem az operációs rendszerek beszerzése is szerepel. A gép a mandátum végéig lesz a 
képviselő használatában, ezt követően vissza kell szolgáltatni.  
Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az elhangzott javaslatot elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze!  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó 
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
98/2015. (04.16.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a 
Gazdasági Bizottság javaslatát, és 1.500.000 Ft-ot biztosít informatikai 
eszközök beszerzésére a képviselők számára.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015.05.30. 
Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 

 
  Kulturális és Oktatási Bizottság  
 
Kubanek István: köszönöm G. Szalai Istvánnak és a Református Gyülekezetnek a Kárpát-
medencei magyar népviseleteket bemutató kiállítás megszervezését. A kiállítás április 26-ig 
látogatható, a belépés díjtalan.  
A Keskenyúton Alapítvány által szervezett „Tóthfalu a lakattalan sziget” című rendezvényen, 
Kósa Klára művésznővel, Dr. Sajtos Sándor polgármester úrral, Karácsony Ádám és Vaczó 
Zoltán képviselőtársammal együtt vettünk részt.  
A Kulturális Bizottság ülésén a civil szervezetek által beadott pályázatok elbírálását követően 
a tervezett programok előkészítését tárgyaltuk.  
Kértem a Bizottságot, hogy jelöljünk ki két időpontot az eseménynaptárban, amikor a 
testvértelepüléseinket vendégül tudjuk látni. Jelenleg a június 20-ra tervezett Nemzeti Vágta 
Tahitótfalui Előfutamára, valamint a szeptemberi Itthon vagy! Magyarország szeretlek! 
rendezvényekre hívnánk meg a két települést, illetve idén nyáron is kellene 
gyermektáboroztatást szervezni a testvértelepüléseinknek.  
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Javasoltam, hogy csatlakozzunk ahhoz a kezdeményezéshez, amely Bözödújfaluban 
emlékpark kialakítására irányul, és Az Egyházakkal együttműködve Tahitótfalu is állítson egy 
kopjafát a parkban, melynek az Önkormányzatra háruló költsége 20.000 Ft.  
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az elhangzott javaslatot elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze!  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó 
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
99/2015. (04.16.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 20.000 Ft-tal 
támogatja Bözödújfaluban emlékpark kialakítását.  
 
A Képviselő-testület a támogatás összegét a költségvetésében a támogatási 
keret terhére biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 05.30. 
Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 

 
7. npr. Tahitótfalu Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadása 
 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
tv. (Mötv.) 42.§ 1. pontja alapján a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a 
rendeletalkotás. 
Az Mötv 43 §. (3) bekezdése akként rendelkezik, hogy a képviselő-testület az alakuló vagy az 
azt követő ülésen (fél éven belül) megalkotja - vagy felülvizsgálja - szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló rendeletét. 
Az alakuló ülésen az SZMSZ módosítására nem került sor, tekintettel annak ünnepélyes 
jellegére. Alább részletes indoklással ellátva találhatóak a módosítások szakaszai. Formai 
szempontból egy új rendelet megalkotását tartjuk célszerűnek, mivel a jogalkotásról szóló 
törvény előírja, amennyiben a helyi rendelet preambuluma már hatályon kívül helyezett 
törvényi hivatkozást tartalmaz (régiben: Ötv.), akkor egy új rendeletet kell megalkotni a 
hatályos jogszabályi hivatkozásokat tartalmazó preambulummal (most: Mötv.). 
A legtöbb változási lehetőséget magában rejtő szakaszok: testület tagjai, bizottságok tagjai 
továbbra is függelékben maradnak szabályozva, hogy ne legyen szükség rendeletmódosításra 
az esetleges személyi változások kapcsán. 
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Jelen előterjesztés mellékleteként becsatoljuk: 
- az általános és részletes indoklást, 
- az előzetes hatásvizsgálat eredményét, 
- Tahitótfalu Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. 
(IV.17.) önkormányzati rendelet-tervezetet. 
A Képviselő-testület a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 
17/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése szerint nem kell társadalmi 
egyeztetésre bocsátani:  
a) a fizetési kötelezettségekről, 
b) a költségvetésről, a költségvetés módosításáról, végrehajtásáról, 
c) a szervezet és intézmény alapításáról, 
d) az önkormányzat vagyonáról, 
e) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról, szóló rendeletek tervezeteit. 
f) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak magasabb szintű 
jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz, 
g) a hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos rendeletek tervezeteit. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 1. számú mellékleteként 
becsatolt, Tahitótfalu Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
6/2015. (IV.17.) sz. önkormányzati rendeletet minősített többséggel fogadja el! 
 

I. Indokolás 
I. Általános indoklás 
 
A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvényt, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt 
szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a 
hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet. 
Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási 
szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet 
indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az 
Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény 
alapján nem lehet ellentétes. 
A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 42.§ 1. pontja 
alapján a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás. 
A Képviselő-testület a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 
17/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése szerint nem kell társadalmi 
egyeztetésre bocsátani:  
a) a fizetési kötelezettségekről, 
b) a költségvetésről, a költségvetés módosításáról, végrehajtásáról, 
c) a szervezet és intézmény alapításáról, 
d) az önkormányzat vagyonáról, 
 e) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról, szóló rendeletek tervezeteit. 
f) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak magasabb szintű 
jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz, 
g) a hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos rendeletek tervezeteit. 
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II. Részletes indoklás 
 
Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak megfelelően 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: „17. §  
(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 
előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 
képviselő-testületét tájékoztatni kell. 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket.” 
 
A rendelet tervezetében foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt 
elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 
 
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége: 
Felsőbb szintű jogszabály írja elő a Testület számára a megalakulás után 6 hónapon belül. 
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai: 
Társadalmi hatás: A lakosság önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyeinek intézése helyben 
megoldott, a hatósági ügyek áttétele folyamatos a Közös Önkormányzati Hivatal rendszeres 
jelenlétével. 
Gazdasági hatás: A lakosság költséghatékony ügyintézésének lehetőségét biztosítja. Egyéb 
tekintetben nem releváns. 
Költségvetési hatás: nincs 
 
A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre nem kell bocsátani. 
 
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai: 
Nem releváns. 
 
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A feltételek teljesítése már folyamatában megoldott, ezen felül külön személyi, szervezeti, 
pénzügyi feltétel nincs. 
A tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai: 
Nincs többlet teher. 
 
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
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Az Önkormányzat mulasztásos törvénysértést követ el, amennyiben nem vizsgálja felül a 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az elhangzott javaslatot elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze!  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó 
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  
 

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2015. (IV.17.) RENDELETE 

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 

 
Dr. Sajtos Sándor: a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú mellékletét határozatban 
kell elfogadni. Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az elhangzott javaslatot elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó 
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
100/2015. (04.16.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2015. (IV.17.) rendeletének, 
a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítésére 
vonatkozó 1. számú mellékletét jóváhagyja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a határozat végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 04.17.  
Felelős:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 

 
 

8. npr. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményéről szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: ismerteti az előterjesztést: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 51. § (4) bekezdése felhatalmazást adott 2012-ben a helyi önkormányzat képviselő-
testületének, hogy rendeletben határozza meg a tiltott, közösségellenes magatartásokat, 
valamint a magatartás elkövetőjével szembeni közigazgatási bírság kiszabásának szabályait. 
Ezen felhatalmazás alapján alkotta meg a testület a tiltott, kirívóan közösségellenes 
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magatartásokról, a helyszíni és közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló a tiltott, 
kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 9/2012. (VI.25.) önkormányzati rendeletét. 
Az Alkotmánybíróság 38/2012. (XI. 14.) AB. határozata az Mötv. fenti bekezdését 
alkotmányellenesség miatt megsemmisítette 2012. november 15-ei hatállyal. 
Az Alkotmánybíróság döntésére figyelemmel a képviselő-testület a 16/2012. (XII.14.) 
önkormányzati rendelettel, 2012. november 15-ei hatállyal hatályon kívül helyezte a tiltott, 
kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendeletét.  
Magyarország Alaptörvénye a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában rögzíti a helyi 
önkormányzat azon jogát, hogy a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között 
rendeletet alkosson. 
Az Mötv. 8. § (1) bekezdése b) pontja alapján a helyi közösség tagjai a helyi önkormányzat 
alanyaként kötelesek betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait. 
Az Mötv. 8. § (2) bekezdése valamint a 143. § (4) bekezdése d) pontja felhatalmazza a helyi 
önkormányzat képviselő-testületét, hogy rendeletben határozza meg a közösségi együttélés 
alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit. 
A hatályos szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, viszonylag szűk körben szabályozza a lakossági 
együttélést zavaró, sértő magatartásformákat, a közterületek rendjét. A közösségi együttélés 
szabályait tartalmazó rendelet megalkotásával a lakosság nyugalmát zavaró magatartások 
szankcionálhatók lesznek, amely elősegíti a jogkövető magatartás érvényesülését. 
A rendelet-tervezet a lakosság által elvárt, korábban is érvényesülő, az együttélést elősegítő 
szabályokat, valamint ezek kiegészítését és azok megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókat tartalmazza. 
Az Mötv. 41. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület hatásköreit – többek között – a 
jegyzőre ruházhatja át. E jogszabályi lehetőségre figyelemmel a javaslat szerint a közösségi 
együttélés alapvető szabályait megsértő magatartások esetén az I. fokú önkormányzati 
hatáskör címzettje a jegyző. Ez esetben másodfokú hatóság a Képviselő-testület. 
Az eljárás lefolytatására és a bírság kiszabására a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 
rendelkezéseit kell alkalmazni a rendelet-tervezetben foglalt eltéréssel, mivel e 
magatartások miatti eljárások önkormányzati hatósági ügynek minősülnek. 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése esetén alkalmazható szankciók: 
A közigazgatási bírság kiszabása a Ket. 94/A. §-ban foglalt eljárásjogi szabályok alapján 
történik, mely tartalmazza az eljárás során alkalmazandó főbb szabályokat és a bírság 
kiszabása során figyelembe veendő tényezőket, így különösen a jogsértéssel okozott 
hátrányt, annak megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült 
költségeket, az okozott hátrány visszafordíthatóságát, a jogsértéssel érintettek körének 
nagyságát, a jogsértő állapot időtartamát, a jogsértő magatartás ismétlődését és 
gyakoriságát, a jogsértést elkövető együttműködő magatartását, az elkövetett jogsértés 
gazdasági súlyát. 
A Ket. felhatalmazást ad a képviselő-testületnek, hogy rendeletben állapítsa meg a 
közigazgatási bírság felső határát, amely természetes személyek esetén 200.000,-Ft, míg jogi 
személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 2 millió Ft lehet.  
A rendeletben a bírság felső határának természetes személyek esetén 150.000,- Ft-ot, jogi 
személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 1.500.000,- Ft-ot 
javaslok megállapítani. 
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A Ket. értelmében, ha törvény vagy önkormányzati rendelet lehetővé teszi, azoknál a 
jogsértéseknél, amelyek esetében közigazgatási bírság kiszabásának van helye, - a 94. §-ban 
foglalt előírások keretei között - a hatóság helyszíni bírságot szabhat ki, ha a helyszíni 
intézkedés alkalmával az ügyfél a jogsértést teljes mértékben elismeri. 
A helyszíni bírság kiszabását megelőzően az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy ha a 
jogsértést elismeri, a helyszíni bírság kiszabásáról szóló döntést a hatóság a helyszínen közli 
vele. A döntés indokolásában elegendő az ügyfélnek a jogsértés elismeréséről szóló írásbeli 
nyilatkozatát rögzíteni az ügyfél aláírásával együtt.  
A rendeletben a helyszíni bírság felső határának 50.000,- Ft-ot javaslok megállapítani. 
Ha az ügyfél a jogsértést nem ismeri el, a hatóság köteles hivatalból megindítani a 
hatáskörébe tartozó eljárást és erről az ügyfelet a helyszínen értesíti a rendelkezésre álló 
adatok közlésével. 
Ha az ügyfél a jogsértést elismeri, a helyszíni bírság ellen nincs helye jogorvoslatnak. 
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt kiszabott közigazgatási 
bírságot a kötelezett a határozatban megszabott határidőben köteles megfizetni, 
amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy a Ket. pénzfizetési kötelezettség végrehajtására 
vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. 
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti feljelentést/bejelentést 
bárki megteheti, illetve az hivatalból is megindulhat. 
A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás elévülése: 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elévülésének szabályaira is a 
Ket. alkalmazandó, mely alapján nem indítható a közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő cselekmény miatt eljárás és bírság kiszabására nem kerülhet sor, ha a jogsértő 
magatartásnak a bírság kiszabására jogosult hatóság tudomására jutásától számított egy év, 
vagy az elkövetéstől számított öt év eltelt. Az ötéves határidő kezdő napja 

a) az a nap, amikor a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 
megvalósul, 

b) jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot megszűnik. 
Az egyéves határidő a hatóság számára újrakezdődik, ha a közigazgatási ügyekben eljáró 
bíróság a hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezi. 
 
Meg nem fizetett bírság beszedése: 
A Ket. 128. §-a értelmében a végrehajtást az elsőfokú hatóság, azaz a jegyző foganatosítja.  
Ennek keretében biztosítási intézkedésként a pénzintézetnél, banknál kezelt összeget 
(bankbetét) lefoglalhatja, ha ez az összeg nem vagy részben fedezi a követelést, vagyis a 
kiszabott közigazgatási bírság összegét, akkor a kötelezett munkabérét kell végrehajtás alá 
vonni. 
Továbbá ingóvégrehajtásra is sor kerülhet, például a gépjármű is lefoglalható és a lefoglalt 
ingóság, továbbá ingatlan árverés útján értékesíthető. 
A Ket. lehetőséget ad arra, ha a közigazgatási bírság fizetésére kötelezett bizonyítja, hogy az 
összeg meg nem fizetése neki nem róható fel, és hogy rajta kívülálló ok lehetetlenné teszi a 
határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene, kérelmére a 
jegyző fizetési kedvezményt engedélyezhet.  
Ha azonban a kötelezett a fizetési kedvezményben foglaltakat nem teljesíti, úgy a 
közigazgatási bírság késedelmi pótlékkal növelten egy összegben esedékessé válik.  
A késedelmi pótlék mértéke a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 
kétszeresének 365-öd része. 
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Az egyes tényállások: 
A rendelet–tervezet III. fejezete az egyes tényállásokat tartalmazza, amelyek a régi 
önkormányzati rendeletek és törvényi háttér alapján szabálysértésnek minősültek. 
Ezek az alábbiak: 

 A közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használata 

 Plakátok, hirdetmények elhelyezésének rendje 

 Kereskedelmi és vendéglátási tevékenység 

 A köztisztaság fenntartása 

 Állattartás 

 Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevétele 

 Környezetünk védelme, zajvédelem 

 Az egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról 

 Temető rendje 

 Házszámtábla kihelyezése  
 

Összegzés: 
Ahogyan előterjesztés elején jeleztem a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról 
szóló 9/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése óta önkormányzati 
rendelet nem szabályozza az egyes korábban szabálysértésnek minősülő magatartásokat és 
azok jogkövetkezményeit. Ez azt jelenti, hogy az ilyen magatartást megvalósító személyt 
jelenleg nem lehet felelősségre vonni.   
Emiatt a község lakóinak nyugalma, a közösségi, közhasználatú területek rendje, tisztasága, 
az életviszonyok rendezettsége stb. céljából szükségesnek tartom a rendeletben foglalt 
magatartások, mint közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 
szankcionálási lehetőségének megteremtését. 
Minderre tekintettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és 
döntsön a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások megállapításáról és 
szankcionálásának bevezetéséről. 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője 
– a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat 
elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 
eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. 
A törvény 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell: 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket. 

A fentiek alapján a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 
következményeiről szóló rendelet megalkotásáról – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az 
alábbi tájékoztatást adom: 
 
1. Az új rendelet megalkotásának valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:  
1.1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
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Társadalmi hatásként értékelhető: A szabálysértési tényállások meghatározásával, azok 
rendeletben történő szabályozásával javulhat a közrend, közbiztonság, hiszen 
megteremtődik a szankcionálás lehetősége, ami visszatartó erőt jelenthet. 
1.2. A módosításnak gazdasági hatásával nem számolhatunk. 
1.3. A rendelet módosításának költségvetési kihatása: Az igazgatási bírság önkormányzatot 
megillető bevétel, amely adók módjára behajtható. 
2. A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei:  
A környezeti és egészségügyi következmény a rendelet köztisztaság fenntartásával 
kapcsolatosan rendelkezései vonatkozásában realizálható. A közvetlen szankcionálás 
lehetősége megkönnyíti a jogkövető magatartás ösztönzését.  
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 
A közigazgatási bírság kiszabásával és végrehajtásával kapcsolatos eljárás lefolytatására 
kijelölt ügyintéző látná el ezt a munkakört. Ez mindenképpen többletfeladat, de az ügyek 
számának előre nem láthatósága miatt, még nem lehet tudni, hogy igényel-e plusz 
munkaerőt. A helyszíni bírságolásra a közterület-felügyelőnek és a mezőőrnek lesz jogköre. 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés 
d) pontja lévő felhatalmazása alapján az önkormányzatnak rendeletalkotási lehetősége van. 
Mivel ez csupán lehetőség a rendelet alkotás elmaradásának a kormányhivatal részéről 
történő törvényességi következménye nincs. Azonban a rendelet alkotás elmaradása esetén 
szankcionálás nélkül maradnak a korábban az egyes önkormányzati rendeletekben 
meghatározott kötelezettségek, mulasztások és a közösségi együttélést sértő magatartások. 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek:  
A tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Személyi feltételek lsd. 3. pont. 
6. Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a 
jogszabály előkészítőjének feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és 
céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást szükségesség teszik. Az indokolásban 
ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.  
Mindezekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg, és 
a mellékelt rendeletet alkossa meg. A rendeletet javaslom 15 napig társadalmi egyeztetésre 
bocsátani. A rendelet a társadalmi vita lezárását követően elfogadható (hatályba léptethető 
és kihirdethető). 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről 
szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló .../2015.(….) rendelet indokolása 
 

1. Általános indokolás 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 51. § (4) bekezdése felhatalmazást adott 2012-ben a helyi önkormányzat képviselő-
testületének, hogy rendeletben határozza meg a tiltott, közösségellenes magatartásokat, 
valamint a magatartás elkövetőjével szembeni közigazgatási bírság kiszabásának szabályait. 
Ezen felhatalmazás alapján alkotta meg a testület a tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartásokról szóló 9/2012. (VI.25.) számú önkormányzati rendeletét. 
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Az Alkotmánybíróság 38/2012. (XI. 14.) AB. határozata az Mötv. fenti bekezdését 
alkotmányellenesség miatt megsemmisítette 2012. november 15-ei hatállyal. 
Az Alkotmánybíróság döntésére figyelemmel a képviselő-testület a 16/2012. (XII.14.) 
önkormányzati rendelettel, 2012. november 15-ei hatállyal hatályon kívül helyezte a tiltott, 
kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendeletét.  
Magyarország Alaptörvénye a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában rögzíti a helyi 
önkormányzat azon jogát, hogy a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között 
rendeletet alkosson. 
Az Mötv. 8. § (1) bekezdése b) pontja alapján a helyi közösség tagjai a helyi önkormányzat 
alanyaként kötelesek betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait. 
Az Mötv. 8. § (2) bekezdése valamint a 143. § (4) bekezdése d) pontja felhatalmazza a helyi 
önkormányzat képviselő-testületét, hogy rendeletben határozza meg a közösségi együttélés 
alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit. 
A 9/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése óta önkormányzati 
rendelet nem szabályozza az egyes korábban szabálysértésnek minősülő magatartásokat és 
azok jogkövetkezményeit. Ez azt jelenti, hogy az ilyen magatartást megvalósító személyt 
jelenleg nem lehet felelősségre vonni.    
Emiatt a község lakóinak nyugalma, a közösségi, közhasználatú területek rendje, tisztasága, 
az életviszonyok rendezettsége stb. céljából szükségesnek tartom a rendeletben foglalt 
magatartások, mint közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 
szankcionálási lehetőségének megteremtését. 
 

2. Részletes indokolás 

1.§ - 2.§-hoz 

A rendelet személyi hatályát és értelmező rendelkezéseket tartalmaz. 

3. §-hoz 

A közösségi együttélés alapvető szabályai megsértése esetén alkalmazható szankciókat 
határozza meg. Ez a közigazgatási bírság és a helyszíni bírság. 
A közigazgatási bírság kiszabása a Ket. 94/A. §-ban foglalt eljárásjogi szabályok alapján 
történik, mely tartalmazza az eljárás során alkalmazandó főbb szabályokat és a bírság 
kiszabása során figyelembe veendő tényezőket, így különösen a jogsértéssel okozott 
hátrányt, annak megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült 
költségeket, az okozott hátrány visszafordíthatóságát, a jogsértéssel érintettek körének 
nagyságát, a jogsértő állapot időtartamát, a jogsértő magatartás ismétlődését és 
gyakoriságát, a jogsértést elkövető együttműködő magatartását, az elkövetett jogsértés 
gazdasági súlyát. 
A Ket. felhatalmazást ad a képviselő-testületnek, hogy rendeletben állapítsa meg a 
közigazgatási bírság felső határát, amely természetes személyek esetén 200.000,-Ft, míg jogi 
személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 2 millió Ft lehet.  
A rendeletben a bírság felső határának természetes személyek esetén 150.000,- Ft, jogi 
személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 1.500.000,- Ft került 
megállapításra. 
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4.§-hoz 

A közösségi együttélés alapvető szabályai megsértése esetén alkalmazandó eljárási 
szabályokat tartalmazza.  
Az eljárás lefolytatására és a bírság kiszabására a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 
rendelkezéseit kell alkalmazni a rendeletben foglalt eltéréssel, mivel e magatartások miatti 
eljárások önkormányzati hatósági ügynek minősülnek. 
Az Mötv. 41. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület hatásköreit – többek között – a 
jegyzőre ruházhatja át. E jogszabályi lehetőségre figyelemmel a javaslat szerint a közösségi 
együttélés alapvető szabályait megsértő magatartások esetén az I. fokú önkormányzati 
hatáskör címzettje a jegyző. Ez esetben másodfokú hatóság a Képviselő-testület. 

 
5.§-hoz 

A közigazgatási bírság és a helyszíni bírság megfizetésének módját határozza meg. 
 

6.§-17.§-hoz 
 

Azon egyes magatartásokat tartalmazza, amelyek a közösségi együttélés alapvető szabályai 
megsértésének minősülnek. 

 Ezek az alábbiak: 

 A közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használata 

 Plakátok, hirdetmények elhelyezésének rendje 

 Kereskedelmi és vendéglátási tevékenység 

 A köztisztaság fenntartása 

 Állattartás 

 Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevétele 

 Környezetünk védelme, zajvédelem 

 Az egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról 

 Temető rendje 

 Házszámtábla kihelyezése  

 Szeszesital árusításával vagy közterületen fogyasztással kapcsolatos szabályok 
 
A Képviselő-testület a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 
17/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelete alapján, a rendelet-tervezetet társadalmi 
egyeztetésre kell bocsátani. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja 
meg, és a mellékelt rendeletet alkossa meg. A rendeletet javaslom 15 napig társadalmi 
egyeztetésre bocsátani. A rendelet a társadalmi vita lezárását követően elfogadható 
(hatályba léptethető és kihirdethető). 
 
Vaczó Zoltán: sajnálom, hogy ilyen dolgokat rendeletben kell szabályoznunk. Nagyon sok 
olyan, általam betarthatatlannak, vagy visszaélésre, önkényeskedésre jogot illetve 
lehetőséget adó sort találtam benne, amit én alkalmasnak tartanék akár a bizottságokkal 
közösen átbeszélni. Nem fogom megszavazni, hogy társadalmi vitára bocsássuk. A rendelet 
egész szemléletével nekem nagy gondom van. Ezt egy büntető rendeletnek tartom, nincs 
lehetőség az állampolgár számára a javításra, rögtön csekket kap.  
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Dr. Sajtos Sándor: sajnos az a baj, hogy most nincs semmi jogosultság az önkormányzat 
kezébe, akár a tűzgyújtási akár az illegális hulladéklerakásra vonatkozóan, és naponta két 
teherautónyi szemetet szedünk össze. 
 
Vaczó Zoltán: egyet értek abban, hogy a rendeletre szükség van, de szerintem először 
tárgyalja és fogadja el a Képviselő-testület, majd azt követően bocsássuk társadalmi 
egyeztetésre.  
 
Dr. Sajtos Sándor: javaslom, fogadjuk el a rendelet-tervezet társadalmi vitára bocsátását, és 
a bizottságok az őket érintő részeket tárgyalják a végleges elfogadás előtt. Mivel a témával 
kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az 
elhangzott javaslatot elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), 1 
ellenszavazat mellett (Vaczó Zoltán), tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
101/2015. (04.16.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Önkormányzat 
17/2012. (XII.14.) a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi 
részvételről szóló rendelet alapján, a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 
önkormányzati rendelet-tervezetet, 2015. május 01. napjáig társadalmi 
egyeztetésre bocsátja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt a határozat végrehajtására, a 
rendelet-tervezet közzétételére az Önkormányzat hivatalos honlapján.  
 
Határidő:  2015. 04.20.  
Felelős:  Eőryné dr. Mezei Orsolya jegyző 

 
9. npr. Tulajdoni ügyek 

 
  Napsugár utca vízellátása 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti Szabados-Molnár István előterjesztését.  
A DMRV Zrt. a Napsugár utcában és a Napsugár közben a jelenleg magánterületen lévő 
vízvezeték kiváltását tervezi. A vízvezeték kiváltás 184 méter közterületet érint, 14 
ingatlanbekötés készül el, az úttest 0,8 m szélességben lesz bontva. Ilyen esetekben 
felmerülhet útfelbontási kaució kérése a kivitelezőtől. Javaslom a kérelmet támogatni, az 
eredeti állapot visszaállításának terhe mellett. Mivel a témával kapcsolatban egyéb 
hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az elhangzott javaslatot 
elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze! 
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó 
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
102/2015. (04.16.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi-, 
közútkezelői hozzájárulását adja a Napsugár utca és Napsugár köz 
vízvezeték kiváltásához, az eredeti állapot visszaállításának terhe mellett. 
Ezzel együtt a beterjesztett Forgalomtechnikai tervet is elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 05.01. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Tahitótfalu Boros Izabella, Ereszvény utca közvilágítási hálózat létesítése 
 
Dr. Sajtos Sándor: az előző testületi ülésre egy anyag érkezett be, ezért további ajánlatokat 
kértünk be, amit megküldtük a képviselők számára. Ismerteti a beérkezett ajánlatokat. A 
műszaki tartalom, valamint az árazatlan kiírás mind a négy cég esetében azonos volt.  
 
Vaczó Zoltán: az ajánlatok tekintetében sok eltérés mutatkozott. Két cég nem bontotta ketté 
az Ereszvény illetve a Boros Izabella utcára adott ajánlatot, és harmadik ajánlatban csak az 
egyik utcára szól az ajánlat. Javaslom, hogy a beérkező ajánlatokat ezentúl először a 
bizottságok tárgyalják, mert szerintem ez így nem összehasonlítható.  
 
Dr. Sajtos Sándor: javaslom, napoljuk el a döntést.  
 
  03/1 hrsz-ú erdőrészlet megvásárlása 
 
Dr. Sajtos Sándor: Bokros Adrienn és Rajos Renáta résztulajdonnal rendelkeznek a 03/1 hrsz-
ú erdő területben. Mindketten felajánlották eladására a rájuk eső tulajdoni arányokat, 
melyre 65 Ft/m2 áron vételi ajánlatot tettem. A vételi ajánlatokat mindkét ingatlantulajdonos 
elfogadta. Javaslom, éljünk a felajánlással. Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, 
illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az elhangzott javaslatot elfogadja, most 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó 
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
103/2015. (04.16.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a tulajdoni lapon 
Tahitótfalu külterület 03/1 hrsz. alatt felvett, erdő művelési ágú termőföld, 
Rajos/ Renáta (2021 Tahitótfalu, Dózsa Gy. út 72.) tulajdonát képező,  
2040/1527984 tulajdoni arányát 140.855 Ft (65 Ft/m2), valamint Bokros 
Adrienn (2021 Tahitótfalu, Dózsa Gy. 72.) tulajdonát képező 2040/1527984 
tulajdoni arányát 140.855 Ft (65 Ft/m2) áron megvásárolja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására, az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2015. 06.30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú Egyesület kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (Faluház és Népház térítésmentes 
használata), és javasolja annak támogatását. Mivel a témával kapcsolatban egyéb 
hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az elhangzott javaslatot 
elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó 
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
104/2015. (04.16.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vox Insulae Sziget 
Hangja Közhasznú Egyesület kérelmére az alábbi önkormányzati 
intézmények térítésmentes használatát engedélyezi az alábbi 
időpontokban:  
 

 Faluház 2015. május 29.  

 Népház 2015. július 6-10. között három alkalommal 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 06.30. 
Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 
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  Sági Ügyvédi Iroda beadványa 
 
Dr. Sajtos Sándor: a Vertikál üzletház felépítmény tulajdonosa eladta az ingatlant, melyet 
átjegyeztek a másik tulajdonos nevére. Közben a Földhivatal előtt nyilvánvaló lett, hogy az 
önkormányzatnak elővásárlási joga van, hiszen az épület alatti terület az önkormányzat 
tulajdona, ezért törölte a tulajdoni bejegyzést. Azért keresték meg önkormányzatunkat, hogy 
nyilatkozzunk az elővásárlási jog gyakorlásáról. Javaslom, hogy az önkormányzat ne éljen az 
elővásárlási joggal. Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az elhangzott javaslatot elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó 
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
105/2015. (04.16.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tahitótfalui 
belterületi tulajdoni lapon 1394/3/B hrsz. alatt felvett összesen 131 m2 
térmértékű üzletház megjelölésű ingatlan vonatkozásában, a benyújtott 
vételár ismeretében (70.000.000 Ft), elővásárlási jogával nem él.  
 
Eladó: Fehér Zoltánné (2021 Tahitótfalu, Árpád utca 3.) 
Vevő: Hamza György (1123 Budapest, Ráth György utca 4. II.6.) 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására.  
 
Határidő: 2015. 05.30. 
Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 
 

 
  Konyha-étterem beruházás gázigényének bejelentése 
 
Dr. Sajtos Sándor: a TIGÁZ megküldte számunkra a beruházás gázigényének kielégítésére 
vonatkozó csatlakozási szerződést. Javaslom, nyilatkozzunk arról, hogy a csatlakozási 
szerződést elfogadjuk, valamint a csatlakozási díj megfizetését vállaljuk. Mivel a témával 
kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az 
elhangzott javaslatot elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó 
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
106/2015. (04.16.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu, 
Bajcsy-Zsilinszky út 2510. hrsz-ú ingatlan gázellátását támogatja, az elosztói 
csatlakozási szerződést elfogadja, a csatlakozási díj megfizetését       
(347.728 Ft+27 % Áfa = 441.615 Ft) biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására, az elosztói csatlakozási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2015.04.30. 
Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 

 
  Dr. Magyar Gábor beadványa 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti Szabados-Molnár István falugondnok előterjesztését. Dr. 
Magyar Gábor kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy az ő tulajdonában lévő 
0135/4 hrsz-ú ingatlannal határos 0135/2 és 0135/3 helyrajzi számú önkormányzati ingatlant 
megvásárolná. A 0135/2 és 0135/3 hrsz-ú ingatlanok hiteles tulajdoni lapjait áttekintve 
megállapítható, hogy a 0135/3 hrsz-ú ingatlan magántulajdonban van, így ebben a Képviselő-
testület nem döntésképes. A 0135/2 hrsz-ú szántó művelési ágú, 1,05 AK ingatlan 60/106 
arányú (515 m2) tulajdonosa Tahitótfalu Önkormányzata. A fennmaradó rész két 
magánszemély tulajdonában van. Mivel a 0135/2 hrsz-ú ingatlan későbbi hasznosítása nem 
merült fel, javaslom a tulajdonrészünk eladását a Képviselő-testület által korábban (2010 – 
Bálint László) meghatározott vételáron: 200,- Ft/m2. Mivel a témával kapcsolatban egyéb 
hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az elhangzott javaslatot 
elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó 
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
107/2015. (04.16.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr Magyar Gábor 
részére eladja 60/106 arányú tulajdonrészét a 0135/2 hrsz-ú ingatlanban. ≈ 
515 m2 103 000,- Ft vételáron. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 06.01. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester  
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10. npr. Az óvodai 2015/2016. nevelési évre történő beiratkozás időpontjának 
meghatározásáról, valamint a 2015. évi zárásról 

 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: ismerteti az általa készített előterjesztést és határozati javaslatot:  
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 2015/2016-os nevelési évre történő beiratkozás 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-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai 
beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról közleményt vagy 
hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, illetve a helyben szokásos módon. 
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 2015/2016-os nevelési évben a Tahitótfalui Óvodákba 2015. május 4. 
napjától 2015. május 15. napjáig, 08:00-16:00 között kötelező mindazon gyermekek 
beíratása, akik 2015. augusztus 31. napjáig betöltik harmadik életévüket.  
Felhívom a figyelmet, hogy 2015. szeptember 1-től az Nkt. értelmében a kötelező óvodai 
nevelésben résztvevők köre öt éves korról három éves korra változik. A gyermeknek abban 
az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő 
napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. 
A Tahitótfalui Óvodák a 2015/2016-os nevelési évre azokat a beiratkozókat is várja, akik 2016. 
augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltik, mert a köznevelési törvény alapján lehetőség van a 
két és fél éves gyermekek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb 
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.  
A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető, valamint a gyermek három 
éves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az 
óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a 
családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör 
betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés 
országos alapprogramjában foglalt követelményeket. 
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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 
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. 
Fentiek figyelembevételével az alábbi határozati javaslatot terjesztem T. Képviselő-testület 
elé: 
II. A nyári zárás időpontja: 
Tótfalu I. sz. Óvoda: 2015. július 13. napjától - 2015. augusztus 21. napjáig 
Tahi II. sz. Óvoda: 2015. június 22. napjától - 2015. július 31. napjáig 
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az elhangzott javaslatot elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó 
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
108/2015. (04.16.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete meghatározza a 
Tahitótfalui Óvodák 2015/2016-os nevelési évre történő beiratkozásának és 
a 2015. évi nyári zárásának időpontjait: 
 
I. 2015. május 4. napjától 2015. május 15. napjáig, 08:00-16:00 között 
kötelező mindazon gyermekek beíratása az óvodába, akik 2015. augusztus 
31. napjáig betöltik a harmadik életévüket, nekik a nevelési év kezdő 
napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt venniük. 
 
A 2015/2016-os nevelési évre azokat a beiratkozókat is várja az óvoda, akik 
2016. augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltik, mert a köznevelési törvény 
alapján lehetőség van a két és fél éves gyermekek felvételére is abban az 
esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek 
óvodai felvételi kérelme teljesíthető.  
 
A Tahitótfalui Óvodák felvételi körzethatára: Tahitótfalu Község 
közigazgatási területe. 
 
II. A Tahitótfalui Óvodák 2015. évi nyári zárásának időpontjai: 
Tótfalu I. sz. Óvoda: 2015. július 13. napjától - 2015. augusztus 21. napjáig 
Tahi II. sz. Óvoda: 2015. június 22. napjától - 2015. július 31. napjáig 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására. 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a beiratkozási adatlap és közlemény 
(hirdetmény) elkészítésére és közzétételére. 
 
Felelős:  Polgármester, Jegyző 
Közreműködik: Óvodavezető 
Határidő:  2015. 04.30. 

 
11. npr. Egyebek 

 
  Gyalogfenyő Kft. szerződése 
 
Dr. Sajtos Sándor: javaslom a Gyalogfenyő Kft-vel korábban megkötött keretszerződést 
erősítsük meg 2015. évre.  
Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az elhangzott javaslatot elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó 
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
109/2015. (04.16.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tahitótfalu Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete, a Gyalogfenyő Kft. (székhelye: 2022 
Tahitótfalu, Szentendrei út 119., adószáma: 23916906-1-13, képviseli: Papp 
János ügyvezető) és az Önkormányzat között létrejött, 01-1249/2014. 
számú 2014. április 28-án kelt vállalkozási szerződésben foglaltakkal 
egyetért, azt megerősíti, illetve változatlan tartalommal érvényben tartja. A 
szerződés szerint, Vállalkozó az egyedi árajánlata és a részére megküldött 
egyedi megrendeléseknek megfelelően Tahitótfalu közigazgatási területén 
belül parkosítási és parkfenntartási munkálatokat végez. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 

 
  Bírósági ülnök jelölése 
 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: ismerteti Kántor Józsefné nyilatkozatát a bírósági ülnökké jelölés 
elfogadásáról, és javasolja a jelölés továbbítását.  
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az elhangzott javaslatot elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó 
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
110/2015. (04.16.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kántor Józsefné 
(szül.: Márta Ágnes, lakcím: 2022 Tahitótfalu, Napsugár utca 37.) lakost 
bírósági ülnökké jelöli.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a jelölés megküldésére, a határozat 
végrehajtására.  
 
Határidő: 2015. 04.30. 
Felelős:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 
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A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi 
beszámolója 

 
Dr. Sajtos Sándor: a beszámoló minden Képviselőtársam számára megküldésre került, 
javaslom annak elfogadását. Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés 
nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az elhangzott javaslatot elfogadja, most 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó 
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
111/2015. (04.16.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dunakanyari 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi beszámolóját elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015.04.30. 
Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 

 
 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Dr. Magyar Gábor az önkormányzattal kötött szerződésének 
módosítását kéri, mivel nagypénteken nem tartott koncertet, a szerződésben pedig ez az 
időpont szerepel. Javaslom a következő hónap első péntekjét szerepeltetni a szerződés 
módosításában.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó 
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
112/2015. (04.16.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Magyar 
Gáborral kötött 01-436-2/2015 iktatószámú helységbérleti szerződés 
módosítását támogatja.  
 
A bérleti szerződés 1.1.3 pontja az alábbiak szerint módosul:  
1.1.3. Az igénybevétel időpontja: havonta egy alkalom 17:00 órától 

legkésőbb 24:00 óráig, a gondnokkal előre egyeztetett napon 
(Bozóki Sándorné, Népház gondnok +3630-327-5146). A 
rendezvény a próbaidő alatt 2015. március 06., április 03. és május 
01., június 05. pénteki napokon kerül megrendezésre. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására, a szerződés módosítására. 
 
Határidő: 2015.04.30. 
Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 

 
Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és 
az ülést 22:50 órakor bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Sajtos Sándor Eőryné Dr. Mezei Orsolya 
polgármester jegyző 

 
 
 


