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  Tahitótfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

 
Szám:  12/2015 
Határozatok száma: 116-134/2015.(05.18.) 
Rendeletek száma: 9/2015.(V.19.) 
 10/2015.(V.19.) 
 11/2015.(V.19.) 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. május 18-án megtartott nyílt üléséről. 

 
Tárgyalt napirendi pontok:  

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

végrehajtásáról 
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 
 
2. Bizottságok tájékoztatója 

Előadó:  Bizottsági elnökök 
 
3. Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 

Előadó: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 
 

4. Helyi rendeletek felülvizsgálata 
Előadó.  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 
 

5. A 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása 
Előadó:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 
 

6. Javaslattétel önkormányzati tanácsnoki megbízásról 
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

7. Döntés a polgármesteri illetmény csökkentésének kompenzációjáról 
Előadó: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 
 

8. Döntés a „Vállalkozási szerződés keretében új konyha-étterem épület kivitelezése 
Tahitótfaluban” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról  
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

9. Döntés a „Hulladékszállítás – kiegészítő szolgáltatások” tárgyú közbeszerzési eljárás teljes 
körű lebonyolítójáról 
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

10. Tulajdoni ügyek 
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

11. Egyebek  
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 18-án 18:00 
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 
 Schottner Jánosné 
 Vaczó Zoltán 
 
 
Távol maradt képviselők:  - 
 
Tanácskozási joggal:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 
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Dr. Sajtos Sándor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. javaslatot tesz a napirendre, majd 
kérdezte a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, 
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
116/2015. (05.18.)  

HATÁROZATA 
 

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

 
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

2. Bizottságok tájékoztatója 
 

3. Döntés a „Vállalkozási szerződés keretében új konyha-étterem épület 
kivitelezése Tahitótfaluban” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról  

 
4. Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadása 
 

5. A 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet 
elfogadása 
 

6. Helyi rendeletek felülvizsgálata 
 

7. Javaslattétel önkormányzati tanácsnoki megbízásról 
 

8. Döntés a polgármesteri illetmény csökkentésének kompenzációjáról 
 

9. Döntés a „Hulladékszállítás – kiegészítő szolgáltatások” tárgyú közbeszerzési 
eljárás teljes körű lebonyolítójáról 
 

10. Tulajdoni ügyek 
 

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 két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: a határozatok végrehajtására vonatkozó tájékoztatást 
megküldtük.  
 
Dr. Sajtos Sándor: április 21-én Erdős Attila plébánossal, a katolikus temetőben lévő 
ravatalozó ügyében egyeztettem az épület tervezőjével és Körmendi Judit főépítésszel.  
Ezt követően a gát beruházással kapcsolatban a pótmunka ajánlattételi felhívásának 
egyeztetésére került sor, melyet április 27-én a Közbeszerzési Bizottság és a Képviselő-
testület ülése követett, a téma a gát beruházás ajánlattételi felhívásának jóváhagyása volt. 
Május 5-én helyszíni bejárást tartottunk az ajánlattevőkkel, a beérkezett ajánlatok bontására 
május 11-én került sor. 
Április 21-én és 27-én bejárást tartottunk a Nemzeti Vágta Tahitótfalui Előfutamának 
helyszínén az elővágta főszervezőjével Bendes Csabával és Petró Tibor katasztrófavédelmi 
referenssel.  
Április 23-án és május 7-én a Dunakanyari Csatornázási Társulás kooperációján vettünk részt, 
ahol a munka megkezdéséről, majd a munkaterületen tapasztalt hiányosságokról, valamint a 
szolgalmi jogok rendezéséről tárgyaltunk. Május 11-én a Társulási Tanács ülésezett, a téma a 
projekt helyzete, és készültségi foka (Tahi 12%), valamint a Társulás pénzügyi helyzete volt.  
Április 24-én Román Istvánnal a Földművelésügyi Minisztérium agrárszakképzésért felelős 
államtitkárával konzultáltam, egy lehetséges oktatási programról, mely a sziget településeit 
érintené tahitótfalui központtal. Elsősorban mezőgazdasági, állattenyésztési képzés került 
szóba, a szakmai előkészítő munka megkezdődött.  
Április 26-án a Vasárnapi Vásárnap rendezvény rendben, nagy sikerrel lezajlott.  
Április 28-án a Kossuth Rádiónak adtam riportot Pintér Zoltán erdőmérnökkel a 03/1 hrsz-ú 
erdőgazdálkodással kapcsolatosan.  
Április 30-án Polgárvédelmi ülésen vettem részt Szentendrén, ahol az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról adtak tájékoztatást. Ugyanezen a napon tárgyaltam Varga Lajossal, a 
vagyonkataszteri nyilvántartással kapcsolatban, egy költséghatékonyabb megállapodásról.  
Május 6-án aláírtuk a szentendrei szennyvíz tisztító kapacitásbővítésre vonatkozó szerződést.  
Május 7-én, az Eperfesztivál helyszínén tartottunk bejárást a katasztrófavédelem, az ÁNTSZ, 
valamint a Szentendrei Rendőrkapitányság szakembereivel. 
Május 12-én a Szigeti Önkormányzatok Társulása ülésezett, a szigeti polgárőrség létrehozása 
valamint az Ökosziget program elindításáról tárgyaltunk. Az ülésen részt vett Dobos Ágnes a 
Szigeti Polgárőrség vezetője, és a REC – Regionális Környezetvédelmi Központ képviselője is.  
Szintén május 12-én értekeztem a Tahitótfaluban tervezett Kormányablak kialakításáról 
Varga Balázs projektvezetővel.  
Május 13-án Hadházy Sándor országgyűlési képviselővel és Zsebe Zsolttal településfejlesztési 
együttműködések tekintetében egyeztettünk.  
Karácsony Ádám két konferencián is részt vett Sződligeten május 6-án, illetve április 23-án, 
Gödön strand kialakításának feltételeivel kapcsolatban. A terület villamos energia ellátása 
megtörtént, az Elmű átvette az elektromos csatlakozási pont kiépítését, a teljesítési igazolást 
kiadtuk és a vállalási díj kifizetésre került.  
Ismerteti a Karakas Kft. ajánlatát a Református Temetőben lévő ravatalozó hasznosítására 
vonatkozóan és javasolja, a terület átminősítése után tárgyaljanak róla.  
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2. npr. Bizottságok tájékoztatója 
 
  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
 
Nagyházu Miklós: a Bizottság az elmúlt időszakban nem ülésezett. Billing Péter a Bizottság 
külsős bizottsági tagja lemondott, egészségügyi okokra hivatkozva. Ezt tiszteletben kell 
tartanunk. Sok évet töltött a Bizottságunkban, köszönjük a fáradozását, a munkáját és 
kívánjuk, hogy gyógyuljon meg. Újabb bizottsági tag bevonására még nem került sor.  
A Sportcsarnok fűtésével kapcsolatban a gépészeti tervezésre kérünk be ajánlatokat. A 
következő ülésre előkészítjük a döntést a Képviselő-testület számára.  
A „Te szedd!” országos szemétszedési akcióban én, mint magánember regisztráltam, és egy 
maroknyi csoporttal takarítottuk Duna-part fesztiválpark, Duna parti út, Szabadság tér, 
Csapás, Kék Duna Tsz terület.  
 
Vaczó Zoltán: érdemes lenne a hídfőnél az emlékmű környezetében egy hulladékgyűjtő 
tartály elhelyezése.  
 
Nagyházu Miklós: amióta elkezdtük a Duna part rendbetételét, a Kemping utca és az Egri 
István utca közötti terület, már lényegesen szebb, mint volt. Néhány helyen látszik még, hogy 
a Duna parti úton lakók az egyébként elbomló hulladékot kihordják a területre, és ez a 
hulladék sokasodik. Erre fel fogom hívni Kolek Zsolt környezetvédelmi járőr figyelmét. A 
komposztáláshoz tudunk edényzetet biztosítani. Sokan önerőből tartják rendbe a területet.  
 
Dr. Sajtos Sándor: kis lépésekkel is, de tudunk előre haladni. A komposztálóra eddig több 
mint 100 igényt jelentettek be.  
 
  Gazdasági Bizottság  
 
Gaál Sándorné: nem volt bizottsági ülésünk.  
 
  Kulturális Bizottság 
 
Kubanek István: beszámol a június 4-re tervezett ünnepségről, valamint arról, hogy a 
Képviselő-testület döntésének megfelelően a Közös Önkormányzati Hivatal Bözödújfalu 
számára, az emlékpark kialakításához átutalta a támogatást.  
Ma volt a tűzzománc pályázatok elbírálása, 20 iskola jelentkezett országszerte, és 209 
pályamű közül kellett választanunk. 
 
Dr. Sajtos Sándor: a Tűzzománc pályázat eredményhirdetésére, az Eperfesztivál színpadán, 
szombaton 15,00 órakor kerül majd sor, nagyobb közönség előtt. A díjazottakat közösen 
ünnepeljük majd meg.  
A testvértelepülésekkel a gyermekek nyári táborozására vonatkozóan egyeztettünk, idén 
Tóthfaluban látják vendégül a Tahitótfalui gyermekeket egy alkotótáborban.  
Június 20-án a Nemzeti Vágta előfutamán mindkét testvértelepülés részt vesz. 
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3. npr. Döntés a „Vállalkozási szerződés keretében új konyha-étterem épület 
kivitelezése Tahitótfaluban” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról  

 
  Közbeszerzési Bizottság 
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: a Bizottság ma is ülésezett, ahol két napirendi pontot tárgyaltunk. 
Elsőként a gát közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottság új tagjára kellett javaslatot tennünk, 
mivel Uzsovics Mária munkaviszonya megszűnt.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a pénzügyi vezetői posztra felvett Uzsovics Mária munkaviszonya a 
próbaidő letelte előtt megszűnt, így a Bíráló Bizottsági tagsága is.  
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, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Dr. 
Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
117/2015. (05.18.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP 2.1.2/2F-09-
11-2012-0004 jelű, „Dunamenti árvízvédelmi beruházások Tahitótfalu 
területén” tárgyú projekthez kapcsolódó „projekt befejezési munkálatai 
tárgyában a FIDIC Piros Könyv szerint” című eljárás Bíráló Bizottságának 
tagsága alól, Uzsovics Mária pénzügyi csoportvezetőt, munkaviszonyának 
megszűnésére hivatkozva felmenti, és helyette a közbeszerzés pénzügyi 
szakértelmének biztosítására Paál Mária pénzügyi előadót delegálja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Dr. Pálvölgyi Tamás: a mai ülés fő napirendi pontja, a konyha étterem kivitelezésével 
kapcsolatos ajánlattételi felhívás és dokumentáció átvizsgálása volt. Két ponton tartottuk 
fontosnak az egyeztetést a közbeszerzési tanácsadóval, a kötbér mértékével, valamint a 
gazdasági és pénzügyi alkalmasság P1és P2 pontjával összefüggésben. A késedelmi kötbér 
mértékét az egyeztetések során elfogadtuk a P2 pontnál módosítást javaslunk a következők 
szerint: „aki az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben a 
közbeszerzés tárgya, - közkonyha és/vagy étterem kivitelezése - szerinti nettó árbevétele 
összesen nem érte el az 50 millió forintot”. Ezzel a kiegészítéssel a Bizottság nevében 
elfogadásra javaslom a dokumentációt.  
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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, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Dr. 
Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
118/2015. (05.18.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Vállalkozási 
szerződés keretében új konyha-étterem épület kivitelezése Tahitótfaluban” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és 
dokumentációjának tartalmát és szövetét a következő módosítással 
jóváhagyja. 
 
P2. „aki az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti 
évben a közbeszerzés tárgya, - közkonyha és/vagy étterem kivitelezése - 
szerinti nettó árbevétele összesen nem érte el az 50 millió forintot” 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 

 
Dr. Pálvölgyi Tamás: a konyha-étterem beruházás közbeszerzési eljárásával kapcsolatosan is 
szükséges Bíráló Bizottság felállítása. Javasoljuk Tóth Lajost (PDK Kft), Paál Máriát 
(Önkormányzat), és Kiss Dávid Károlyt (Őszy és Őszy Kft.) megválasztani.  
 
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, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Dr. 
Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta:  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
119/2015. (05.18.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Vállalkozási 
szerződés keretében új konyha-étterem épület kivitelezése Tahitótfaluban” 
közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságába Tahitótfalu Község 
Önkormányzata, mint Ajánlatkérő, szakértőként az alábbi személyeket 
delegálja: 
 
A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: 
Tóth Lajos építő mérnök 
PDK Kft 
 
A közbeszerzés pénzügyi szakértelmének biztosítására: 
Paál Mária  
Pénzügyi előadó 
Tahitótfalu Község Önkormányzata 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 

 
Vaczó Zoltán: a határidőket nem kell meghatároznunk? 
 
Dr. Sajtos Sándor: ezt majd a Közbeszerzési Bizottság pontosítja, a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: a módosítások átvezetésekor majd a közbeszerzési tanácsadóval, a 
jogszabályoknak megfelelően határozzuk meg a határidőket.  
 
 

„A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása” című 
pályázat önrészének biztosítása 

 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti Ferenczy Barbara pályázati referens által készített előterjesztést. 
A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 
2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerinti  
„A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására”. 
A pályázat célja  
Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású, óvodai 
gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és 
kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (a továbbiakban együttesen: konyha) létrehozása vagy 
bővítése, fejlesztése érdekében 
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A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető 
A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra 
jutó adóerő képességétől. Tahitótfalu esetében c) új konyha létesítésével, d) új étkező, 
étterem kialakításával megnevezésű alcél valósul meg, 11.342,-Ft adóerő figyelembevétele 
mellett. 
A fenti adatok alapján, a támogatás maximális mértéke, a fejlesztésre igényelt összeg 95%-a, 
az önerő mértéke pedig 5%. 
Pályázati keretösszeg  
A Költségvetési törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti jogcímen országosan 1 000,0 millió 
forint áll rendelkezésre. 
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 2015 évi költségvetésében a Tahitótfalu 2515 hrsz 
ingatlanon 600 adagos konyha és 200 férőhelyes étkező építésre 200 millió forint került 
elkülönítésre, így a pályázatot ezzel az önerő megjelöléssel kívánjuk benyújtani, a támogatás 
cca. 38 millió forintos megjelölése mellett. 
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: a vízbázis védelmére kapott támogatás és a pályázati önrész biztosítása 
hogyan alakul.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a 200 M Ft-ban benne van a hitel, a funkciókiváltásra kapott támogatás az 
Egyháztól, és a vízbázis védelmére kapott összeg a Fővárosi Vízmű hozzájárulásával. 
Javaslom, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint támogassuk a 
pályázaton való indulást.  
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, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Dr. 
Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta:  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
120/2015. (05.18.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a 
nemzetgazdasági miniszter - a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások 
miniszterével egyetértésben a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pont szerint 
meghirdetett „A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 
támogatása” című pályázaton való részvételt, melynek célja a Szabadság út 
– Bajcsy Zsilinszky utca sarok 2510 hrsz-ú ingatlanon történő 600 adagos 
konyha és 200 férőhelyes étkező megépítéséhez szükséges forrás 
biztosítása. 
 
Az önkormányzat, a pályázathoz saját forrásként, 200.000.000,- Ft, azaz 
Kettőszáz-millió forint önerőt biztosít a költségvetés K62 sora (egyéb 
építmény létesítése) terhére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 05.18. 
Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 

 
 
  Szociális Bizottság 
 
Schottner Jánosné: nem volt ülésünk.  
 
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Karácsony Ádám képviselőt, hogy számoljon be a konferenciákról, 
amelyeken az elmúlt időszakban részt vett.  
 
Karácsony Ádám: mindkét rendezvényt a Magyar Települési és Területfejlesztők Szövetsége 
szervezte, az április 23-án megtartott gödi esemény központjában a szabad strandok 
kialakításának lehetőségei, és az aktuális jogszabályi környezet feltérképezése volt.  
A másik május 6-ai konferencia Sződligeten volt, a fókuszban a vízi sportok kialakításának 
technikai és jogszabályi feltételei voltak.  
A konferenciákon elhangzottakról a következő Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság ülésén számolnék be. 
 
Dr. Sajtos Sándor: a strand kialakításának előkészítése már a tavalyi évben megkezdődött, az 
út mellett lévő területeket a tulajdonosa el kívánta adni, és ennek megfelelően elküldtem 
számára az önkormányzat igen kedvező vételi ajánlatát (180 Ft/m2). A tulajdonos 
nyilatkozott a vételi ár elfogadásáról. Mivel ezek a területek szükséges a majdani strand 
kialakításához, ezért javaslom azok megvásárlását.  
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, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Dr. 
Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
121/2015. (05.18.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Csörgő István 
(lakcím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 19/A 4. em. 16.), mint a tahitótfalui 
külterületi tulajdoni lapon  
 

 a 075/88 hrsz. alatt felvett, 1321 m2 területű szántó művelési ágú 
termőföld,  

 a 075/91 hrsz. alatt felvett, 173 m2 területű szántó művelési ágú 
termőföld,  

 valamint a 075/90 hrsz. alatt felvett 119 m2 kivett út, megnevezésű 
ingatlanok (összesen 1613 m2), 
 

1/1 tulajdoni arányát) 180 Ft/m2 áron, összesen 290.340 Ft vételáron 
megvásárolja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására, az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2015. 08.30. 
Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 

 
Csörgő Mihály alpolgármester elhagyta a tárgyalót 18:55 órakor.  
 

4. npr. Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadása 

 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: ismerteti az általa készített előterjesztést. 
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. április 16-i ülésén 
elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatát, amelyben rögzítette a Közös 
Önkormányzati Hivatalra vonatkozó szabályozást is. 
Mindemellett a jegyzői feladatkörömben, felülvizsgáltam a Közös Hivatal belső szabályzatait 
és így elkészítettem a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal „Szervezeti és Működési 
Szabályzat”-át. 
Ezt a szabályzatot a Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete is jóvá kell, hogy 
hagyja a két önkormányzat között 2012. december 12.-én kelt megállapodásban foglaltak 
alapján. Ez az önkormányzatok között létrejött megállapodás a Hivatali SZMSZ kötelező 
mellékletét képezi. 
A Hivatali SZMSZ elfogadása után még elkészítésre vár a Közszolgálati Szabályzat és a 
köztisztviselők juttatásairól szóló rendelet módosítása, aktualizálása. 
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Nagyházu Miklós: a hivatali SZMSZ már korábban is létezett.  
 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: természetesen. A közös önkormányzati hivatal felállításakor 
készült egy, az azt megelőző SZMSZ pedig már aktualitását vesztette. Tartalmában 
egyeztettünk a belső ellenőrökkel.  
 
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, Gaál Sándorné, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Dr. Pálvölgyi Tamás, 
Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
(Csörgő Mihály nem volt jelen a szavazásnál) 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
122/2015. (05.18.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyóan 
elfogadja a Közös Önkormányzati Hivatal „Szervezeti és Működési 
Szabályzatát”. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 

 
5. A 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet 

elfogadása 
 

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: ismerteti az általa készített előterjesztést.  
A Kttv., azaz 2011. évi CXCIX. tv. a közszolgálati tisztviselőkről szóló jogszabály 232. §. (3) 
bekezdése szerint az Önkormányzat a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal 
működésének és az éves rendes szabadságok kiadása elősegítése érdekében igazgatási 
szünetet rendelhet el, amennyiben ezt indokoltnak tartja. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 42.§ 1. pontja 
alapján a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás. 
 
Mint már a korábbi években is gyakorlatban volt, a nyári szünidő időszakában valamint 
Karácsony és Újév ünnepek közötti időszakban bevált forma, amelyet a jogalkotó is támogat, 
hogy a Hivatal ügyfélfogadása szünetel, ügyeleti rendszerben vannak ellátva azon igazgatási 
feladatok, amelyek ügyintézési határideje azt feltétlenül indokolja. Nyilván, elsősorban a 
pénzügy,- az adóügy és az anyakönyvi igazgatás területein – de szükség szerint bármely 
igazgatási feladatkörben – az igazgatási szünet ideje alatt is folyik a munka, de jellemzően 
csak a határidős adatközléseket teljesítjük, az ügyfélfogadás szünetel. A jogszerű működésért 
a jegyző felelős, ennek belső szabályozását saját hatáskörben, a polgármester 
jóváhagyásával alakítja ki. 
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A Képviselő-testület a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 
17/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése szerint a 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 a 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről 
szóló rendelet tervezetet 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 a 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 
 

A Kttv., azaz 2011. évi CXCIX. tv. a közszolgálati tisztviselőkről szóló jogszabály 232. §. (3) 
bekezdése szerint az Önkormányzat a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal 
működésének és az éves rendes szabadságok kiadása elősegítése érdekében igazgatási 
szünetet rendelhet el, amennyiben ezt indokoltnak tartja. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 42.§ 1. pontja 
alapján a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás. 
 
Mint már a korábbi években is gyakorlatban volt, a nyári szünidő időszakában valamint 
Karácsony és Újév ünnepek közötti időszakban bevált forma, amelyet a jogalkotó is támogat, 
hogy a Hivatal ügyfélfogadása szünetel, ügyeleti rendszerben vannak ellátva azon igazgatási 
feladatok, amelyek ügyintézési határideje azt feltétlenül indokolja. Nyilván, elsősorban a 
pénzügy,- az adóügy és az anyakönyvi igazgatás területein – de szükség szerint bármely 
igazgatási feladatkörben – az igazgatási szünet ideje alatt is folyik a munka, de jellemzően 
csak a határidős adatközléseket teljesítjük, az ügyfélfogadás szünetel. A jogszerű működésért 
a jegyző felelős, ennek belső szabályozását saját hatáskörben, a polgármester 
jóváhagyásával alakítja ki. 
 
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 módosító 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, az ún. „ Kttv.”, azaz a 2011. évi CXCIX. tv. a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló jogszabály 232. §. (3) bekezdése ad lehetőséget a Képviselő-testület 
számára, az Mötv. 35.§. (1) bek.-ben szereplő jogkörében eljárva. 
 
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai: 
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Társadalmi hatás: A lakosság számára átlátható a nyári szabadságok kiadásnak ideje, így 
jellemzően az igazgatási szünet ideje alatt nem tudja elintézni az ügyét, de egyéb időpontban 
(előtte vagy utána) van esély arra, hogy adott ügy ügyintézője elérhető az ügyfélfogadás 
ideje alatt. Mindenképpen tervezhetőbb az ügyintézés várható ideje. 
Gazdasági hatás: nem ismert 
Költségvetési hatás: az éves rendes szabadások kiadása során csökken(het) a hivatal 
épületének rezsiköltsége, kevesebb telefon-, internet használat, víz, áram - és egyéb költség. 
 
A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre nem kell bocsátani! 
 
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai: 
Nem értelmezhető. 
 
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A feltételek teljesítése megoldott, ezen felül külön személyi, szervezeti, pénzügyi feltétel 
nincs. 
A személyi, szervezeti, tárgyi – és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai: 
A többlet teher minimális, nem értékelhető mértékű az összes önkormányzati 
adminisztráción belül. 
 
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
Nem ismert. 

Jogszabályi háttér 
 

Kttv., azaz 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 
 

Az igazgatási szünet 
108. § A Kormány a központi államigazgatási szervekre, azok területi és helyi szerveire 

nézve igazgatási területenként rendeletben megállapíthatja azt az időszakot (igazgatási 
szünet), amely alatt a rendes szabadságot ki kell adni. Az államigazgatási szerv hivatali 
szervezetének vezetője, a Kormány által megállapított igazgatási szünet időtartamán belül, 
az egyes szervezeti egységek esetében eltérő időszakban, illetve időtartamban határozhatja 
meg a szabadság kiadását, illetve kivételét. Az ilyen módon kiadott, illetve kivett szabadság 
nem haladhatja meg a kormánytisztviselő tárgyévre megállapított alapszabadságának a 
háromötödét. 

Munkaidő, igazgatási szünet 
232. § (1) A képviselő-testület a heti munkaidő figyelembevételével a napi munkaidő 

beosztását az általános munkarendtől [89. § (1) bekezdés] eltérően is megállapíthatja. 
(2) A rendkívüli munkaidőért járó szabadidőt az Országgyűlés Hivatalában száznyolcvan 

napon belül kell kiadni, ha ez nem lehetséges, meg kell váltani. 
(3) A képviselő-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt szervek vezetője - a Kormány 

ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet 
rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő 
adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét. 
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Dr. Sajtos Sándor: természetesen ez nem zárja ki rendkívüli ülés összehívását, hiszen több 
folyamatban lévő projekt kapcsán szükséges lehet sürgős döntések meghozatala. A 
szünetben ügyeletet is tartunk, melyet Jegyző Asszony fog koordinálni.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: ebben az időszakban az ügyforgalom hogyan alakul? Sok a beérkező 
ügyirat? 
 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: lényegesen kevesebb, hiszen az ügyfelek jobban szeretik 
személyesen intézni az ügyeiket.  
 
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, Gaál Sándorné, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Dr. Pálvölgyi Tamás, 
Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  
(Csörgő Mihály nem volt jelen a szavazásnál) 
 

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2015. (V.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

A 2015. ÉVI IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSÉRŐL 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 19:50-20:10 óráig szünetet tartott.  
 

6. npr. Helyi rendeletek felülvizsgálata 
 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: ismerteti az általa készített előterjesztést.  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 42.§ 1. pontja 
alapján a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás, illetve a 
rendeletek módosítása, hatályon kívül helyezése. 
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 259/2014. (12.11.) számú 
határozatával elfogadott 2015. évi munka-és üléstervében foglaltak szerint, a 2015.május 
havi rendes testületi ülésre ezennel előterjesztjük a helyi rendeletek felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztést, további szíves jóváhagyásukra. 
1.) Áttekintve Tahitótfalu Község Önkormányzatának hatályos rendeleteit az alábbi 
rendeletek hatályon kívül helyezését javasoljuk: 
11/2000.(V.11.) a zeneiskolai tandíj mértékéről 
9/2002. (X.10.) a Dunán és mellékfolyóin 2002 augusztusában kialakult árvíz utáni részbeni 
kártalanításáról 
8/2008.(III.21.) az egyes szociális ellátásokról 
4/2009.(III.13.) a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról 
6/2011. (III.16.) a közterület felügyelet szervezetéről és feladatairól 
Fentiekről szóló rendelet tervezetet az előterjesztés mellékleteként csatoljuk. 
Az alábbi rendeleteket a 2014. évben elfogadott HÉSZ hatályon kívül helyezte: 
2/1995.(III.3.) az építési és telekalakítási tilalom feloldásáról 
17/2011. (XI.30.) a Tildy Zoltán hídfő környékének területét érintő változtatási tilalom 
elrendeléséről 
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2.) A következő rendeleteket módosítani szükséges, mert a bevezető részükben hivatkozott, 
már hatálytalan jogszabályi hivatkozást tartalmaznak (a régi Ötv.-re hivatkoznak, amely 
helyett már az új Mötv., a 2011. évi CLXXXIX. tv. van hatályban.) vagy egyéb magasabb szintű 
jogszabály tartalmához, változásához kellene alkalmazkodnunk. A jogalkotásra vonatkozó 
jogszabályok szerint ebben az esetben az egész helyi rendeletet hatályon kívül kell helyezni 
és egy új rendeletet kell alkotni, az alábbi rendeletek esetében: 
13/2000.(IX.1.) a középületeknek és közterületeknek nemzeti és községi ünnepeken történő 
fellobogózásáról 
22/2000.(XII.8.) a közművelődésről 
10/2001. (X.18.) a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 
szociális, jóléti és eü.-i juttatásokról 
7/2003. (VI.12.) a mezei őrszolgálatról 
14/2005. (VII.1.) az építészeti és természeti értékek helyi védelméről 
15/2005. (VII.1.) a reklámhordozókról 
18/2005. (VII.1.) a parkolás szabályainak betartása… 
19/2005. (VII.1.) a közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére való kötelezésről 
30/2005. (XI.22.) a helyi adók megállapításáról és bevezetéséről 
1/2006. (I.30.) a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 
13/2007.(X.05.) a képviselők díjazásáról 
14/2007. (XI.26.) a helyi állattartásról 
6/2008.(III.21.) a köztisztaság fenntartásáról, a település szilárd hulladék gyűjtésére és 
elszállítására vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályozásáról 
15/2008.(VI.20.) az elektronikus ügyintézésről 
16/2008.(VI.20.) a helyi jelentőségű védett területek kijelöléséről 
7/2009.(IV.3.) a helyi sportról 
9/2009.(V.4.) a zaj elleni védelem helyi védelméről 
12/2009.(V.30.) a fák védelméről 
15/2009.(X.5.) a 12,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó 
tehergépkocsik helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás 
kiadásáról 
1/2010. (II.12.) a Tahitótfalu Község Díszpolgára és Tahitótfaluért Érdemrend kitüntetés 
alapításáról és adományozásának rendjéről 
9/2011. (V.26.) a házasságkötések szolgáltatási díjairól 
 
Nyilván a fenti felsorolásban szereplő, új rendelet megalkotására való kötelezettségünket 
előre megtervezni és ütemezni érdemes, hiszen a cél az kell, hogy legyen, hogy hosszútávon 
alkalmazható és jogszabályi környezetbe illeszkedő rendeleteket alkossunk. 
 
Javasolom A) leghamarabb a jogosultságokat tartalmazó rendeletek megalkotását június 
30.-ig 
10/2001. (X.18.) a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 
szociális, jóléti és eü.-i juttatásokról 
13/2007.(X.05.) a képviselők díjazásáról valamint 
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B) a kötelezettséget tartalmazó rendeletek megalkotása: 
…../2015. (VI…..) közösségi együttélés alapvető szabályairól ÚJ !  
9/2011. (V.26.) a házasságkötések szolgáltatási díjairól 
18/2005. (VII.1.) a parkolás szabályainak betartása 
19/2005. (VII.1.) a közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére való kötelezésről 
15/2009.(X.5.) a 12,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó 
tehergépkocsik helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás 
kiadásáról 
30/2005. (XI.22.) a helyi adók megállapításáról és bevezetéséről, mindezek nem igényelnek 
társadalmi egyeztetést; 
 
C) tematikus rendeletek újra fogalmazását – társadalmi egyeztetést követően –  
 
22/2000.(XII.8.) a közművelődésről 
7/2003. (VI.12.) a mezei őrszolgálatról 
14/2005. (VII.1.) az építészeti és természeti értékek helyi védelméről 
15/2005. (VII.1.) a reklámhordozókról 
1/2006. (I.30.) a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 
14/2007. (XI.26.) a helyi állattartásról 
6/2008.(III.21.) a köztisztaság fenntartásáról, a település szilárd hulladék gyűjtésére és 
elszállítására vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályozásáról 
15/2008.(VI.20.) az elektronikus ügyintézésről 
16/2008.(VI.20.) a helyi jelentőségű védett területek kijelöléséről 
7/2009.(IV.3.) a helyi sportról 
9/2009.(V.4.) a zaj elleni védelem helyi védelméről 
12/2009.(V.30.) a fák védelméről 
1/2010. (II.12.) a Tahitótfalu Község Díszpolgára és Tahitótfaluért Érdemrend kitüntetés 
alapításáról és adományozásának rendjéről 
 
A Képviselő-testület a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 
17/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése szerint a 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. 
 
A csoportokon belül nyilván érdemes bizonyos határidőket figyelembe venni: 

- a község díszpolgára címet az augusztus 20.-i ünnepség keretein belül szokás 
átadni, így ezt megelőzően lenne szükség az új rendelet megalkotására, 

- esküvői szolgáltatás igénye vétele jellemezően a nyári időszak, 
- a helyi állattartás szabályainak be nem tartása napi probléma, SŰRGŐS 
- ugyanez a zaj elleni védelem kérdésköre, SŰRGŐS 
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- helyi adók megállapításának határideje: minden év január 01.-ig. 
 
Az alább felsorolt hatályos rendeletek nem igényelnek módosítást, a jogszabályi 
hivatkozások megfelelőek: 
5/1994. (VIII.5.) Tahitótfalu címeréről, zászlójáról és azok használatának szabályozásáról 
8/2002. (VI.27.) orvosi körzetek kialakításáról 
13/2004 (VII.8.) a talajterhelési díjról 
10/2006. (VIII.25.) a Tahitótfalu Sportegyesület támogatásáról 
4/2007.(II.09.) a helyi civil szervezetek támogatásáról 
9/2007.(IV.19.) a honlapon történő hirdetés díjáról 
11/2010. (V.3.) a Polgármesteri Hivatal és tisztségviselők ügyfélfogadási rendjéről 
15/2011.(XI.30.) a helyi díjakról 
3/2012.(III.09.) az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól 
17/2012. (XII.14.) a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről 
2/2013. (II.15.) a saját konyhán biztosított élelmezés nyersanyagnormájának és térítési 
díjának megállapításáról 
8/2013. (VI.21.) a hulladékkezelési szolgáltatási díj megállapításáról 
12/2013. (X.18.) az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról 
13/2013. (X.18.) a közterületek filmforgatási célú igénybevételéről 
7/2014. (X.4.) HÉSZ és TRT és SZT 
9/2014. (XI.21.) közterületek elnevezése, házak számozása, emléktáblák elhelyezése  
3/2015.(II.26.) a szociális ellátásokról 
5/2015. (III.20.) a környezet védelméről, a tűzgyújtás szabályozásáról 
7/2015. (IV.17.) Tahitótfalu Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata. 
A költségvetést érintő, valamint a közterületek elnevezéséről szóló rendeleteket nem 
szükséges változtatni.  
A helyi díjakról szóló hatályos rendeletünket – melyet január hónapban módosított a 
Képviselő-testület- Gaál Sándorné a Gazdasági Bizottság elnök asszonyának javaslatára 
Polgármester Úrral, és a Pénzügyi Csoporttal is egyeztetve egyes díjak esetében 
csökkentésre javaslom.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyalja meg, valamint a 
felsorolt rendeletek hatályon kívül helyezését, a rendelet alkotási ütemtervet, illetve a helyi 
díjak rendelet módosítását fogadja el! 
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki a felsorolt rendeletek hatályon kívül helyezését elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze!  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Dr. 
Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet 
alkotta:   
 

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2015. (V.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A HELYI RENDELETEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL 
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Dr. Sajtos Sándor: kérdezte a képviselőket, aki a rendeletalkotási ütemtervet, elfogadja, 
most kézfelemeléssel jelezze!  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Dr. 
Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
123/2015. (05.18.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésben 
szereplő rendelet felülvizsgálati – illetve rendelet alkotási ütemtervet 
jóváhagyólag elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges előterjesztéseket a 
Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal munkarendje szerint készítse el 
és terjessze a Képviselő-testület elé.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 

 

Dr. Sajtos Sándor: kérdezte a képviselőket, aki a helyi díjak rendelet módosítását elfogadja, 
most kézfeltartással jelezze!  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Dr. 
Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2015. (V.19.) RENDELETE A HELYI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 

15/2011. (XI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
Nagyházu Miklós: a bizottságoknak lesz szerepe a módosításokban? 
 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: természetesen számítok a bizottságok segítségére.  
 

7. npr. Javaslattétel önkormányzati tanácsnoki megbízásról 
 
Dr. Sajtos Sándor: az SZMSZ-ben szerepel az önkormányzati tanácsnoki szerepkör 
lehetősége. E szerepkör betöltésére Karácsony Ádám képviselőt javaslom, tekintettel arra, 
hogy a Pest Megyei Közgyűlés tagja, így egy egészséges információáramlást tud biztosítani a 
Közgyűlés irányába is. Nyilvánvalóan kiadmányozási joggal nem rendelkezne, minden 
esetben vagy a képviselő-testületet, vagy a polgármestert tájékoztatnia kellene a különböző 
feladatokról, kezdeményezésekről, majd ezt követően a konkrét feladat ismeretében, írásos 
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felhatalmazás birtokában tudna eljárni. A tiszteletdíja megegyezne a bizottsági elnökök 
tiszteletdíjával, ezért módosítani kell a Képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletet.  
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, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó 
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
(Karácsony Ádám érintettsége okán nem vett részt a szavazásban.) 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
124/2015. (05.18.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
tv. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 34. §-ban foglalt 
felhatalmazás alapján valamint a 7/2015. (IV.17.) sz. Szervezeti és 
Működési Szabályzat 26. §. alapján Karácsony Ádám önkormányzati 
képviselőt Tanácsnokká választja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 

 
8. npr. Döntés a polgármesteri illetmény csökkentésének kompenzációjáról 

 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: ismerteti az általa készített előterjesztést: 
A polgármester illetményének megállapítása a 2011. évi CLXXXIX. sz. Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény (továbbiakban Mötv.) szerint az alakuló ülés kötelező 
napirendi pontja. 
Az Mötv. 71.§. (4) bek. c.) pontja szerint a polgármester illetménye a (2) bekezdésben 
meghatározott összeg 60 %-a az 1501-10 000 fő lakosság számú település polgármestere 
esetében. Az illetmény megállapításának alapjául szolgáló helyettes államtitkári illetmény a 
közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 224. §. alapján 747.878,-- Ft, 
amelynek 60 %-a 448.727,-- Ft, kerekítve 448.700,-- Ft. 
Emellett az Mötv.71.§. (6) bekezdése szerint a főállású polgármester, a társadalmi 
megbízatású polgármester havonta az illetményének 15 %-ában meghatározott összegű 
költségtérítésre jogosult. Ennek összege 67.300,-- Ft/hó. Tehát jelenleg a polgármester havi 
járandósága -a kettő összege - 516.040,-- Ft összeg. 
A korábbi, 2014. októberi választás napján hatályát vesztett szabályozás szerint (1994. évi 
LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról ), a 4/A. §. (3) bekezdése szerint a polgármester illetményének a 
választást követően megállapított összege a megválasztását megelőző polgármesteri 
illetménye összegénél nem lehetett kevesebb. Ezt a feltételt már a jelenlegi szabályozás nem 
tartalmazza, de véleményem szerint ezt, mint általános jogelv, szerencsés volna 
érvényesítenünk. 
A 2010. évi választásnál, amikor még a Képviselő-testületnek volt jogköre a polgármesteri 
illetmény meghatározása, akkor a 168/2010. (10.12. számú testületi határozat szerint a 
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polgármester illetménye 483.100,-- Ft és költségtérítése 144.930,-- Ft összegben került 
megállapításra, tehát ez összesen 628.030,-- Ft/hó összeg volt, egészen 2014. október 21.-ig 
az újonnan megalakult Önkormányzat megalakulásáig. 
Mivel a polgármesteri illetmény megállapítására a korábbi szabályozással ellentétben 
jelenleg már csakis fenti konkrét összegben van lehetőség, így dr. Sajtos Sándor 
polgármester úr havi illetménye gyakorlatilag 111.990,- Ft összeggel csökkent. Az Mötv. 
nem teszi lehetővé eltérő illetmény megállapítását, így a korábbi szabályozással ellentétben 
nagymértékben csökkentette a polgármesteri illetményeket. 
A munkateher nem lett kevesebb, a település lakosságszáma egyre növekszik, az 
Önkormányzat és Polgármester úr által vállalt feladatok ellátása mindenki által ismert 
mértékében egyre növekszik. Mindezek alapján indokoltnak tartom a polgármesteri 
illetmény korábbi szintre történő kiegészítését. 
Ez irányú közös szándék esetén a különbözet ellentételezésére az alábbi lehetőségeket 
látom: 

- bérkompenzáció megállapítása vagy  

- béren kívüli juttatás megállapítása évi 500.000,-Ft összeghatárig cca, 31.% adó-és 

járulék teherrel, a felett pedig cca. 51 % közteherrel. 

Javaslatom szerint dr. Sajtos Sándor polgármester részére a T. Képviselő-testület állapítsa 
meg a bérkompenzációt havi 111.990,-- Ft bruttó összegben+ járulékai, visszamenőleg 2014. 
október 21.-től kezdődően. 
 
Gaál Sándorné: a munka mennyisége nagymértékben nőt, ezzel ellentétben a bér a 
juttatások, az illetmény csökkent. Régen a Képviselő-testület kompetenciája volt a 
polgármesteri illetmény meghatározása ez most változott. Tekintettel elhangzottakra, 
szeretném kérni Jegyző Asszonyt, hogy dolgozza ki azokat a lehetőségeket, amelyekkel a 
munkabért az előző ciklus illetményéhez tudnánk igazítani, és a következő ülésen döntenénk 
a kérdésben.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: csatlakozom a javaslathoz, annak érdekében, hogy az indoklás 
támadhatatlan legyen.  
 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: rendben van, akkor a következő ülésre, egy részletesebb 
előterjesztést készítek, természetesen számítanék a bizottság előzetes véleményére.  
 
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, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Dr. 
Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
125/2015. (05.18.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester 
illetmény csökkentésének kompenzációjára vonatkozó döntést elnapolja, 
és felkéri a Gazdasági Bizottságot és a Jegyzőt a döntés alapos 
előkészítésére.  
 
Határidő: 2015. 06.30. 
Felelős:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 

 
9. npr. Döntés a „Hulladékszállítás – kiegészítő szolgáltatások” tárgyú közbeszerzési 

eljárás teljes körű lebonyolítójáról 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti Szabados-Molnár István falugondnok előterjesztését.  
A 385/2014-es Korm. rendelet 2015. július 1-én életbelépő változása kapcsán szükséges a 
település tekintetében egy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást lefolytatni, tekintettel 
arra, hogy a településen egyedül élő és az ingatlant életvitelszerűen használó 
ingatlantulajdonos jelenleg nem igényelhet 60 literes edényzetet (a 60 literes zsák nem ide 
sorolható). 
A rendelet „15. § (1) A 7. § a következő (1a)-(1c) bekezdéssel egészül ki: 
„(1a) A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű 
gyűjtőedény közül - az (1c) bekezdésben meghatározott kivétellel - 
a) a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény 
választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert, 
b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy 
ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét 
biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg.” 
A kormányrendelet vonatkozó rendelkezésének hatálybalépése 2015.07.01. 
A tárgyalásos eljárás lefolytatására a Dr. Nedwed Ügyvédi Irodától és az Őszy és Őszy Kft-től 
kértünk be árajánlatot. Mindkét ajánlattevő 250.000,- Ft + ÁFA (bruttó: 317.500,- Ft) 
ajánlatot tett. 
A Dr. Nedwed Ügyvédi Iroda ajánlata mellett az szól, hogy az elmúlt 2 hulladékos 
közbeszerzési eljárásban ők képviselték településünket, valamint az, hogy Leányfalu 
település e témájú közbeszerzési eljárását is ők bonyolítják. 
Az Őszy és Őszy Kft. ajánlata mellett a velük fennálló szerződéses viszony szól. 
Javaslom a Dr. Nedwed Ügyvédi Iroda megbízását.  
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, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Dr. 
Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
126/2015. (05.18.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Dr. 
Nedwed Ügyvédi Irodát a „Hulladékszállítás - kiegészítő szolgáltatások”" 
tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatásával, bruttó 317.500,- Ft 
vállalási áron. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
 

10. npr. Tulajdoni ügyek  
 
  Niesz Ferenc kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: Niesz Ferenc az ingatlana előtti közterületet viacolor burkolattal kívánja 
ellátni. Javaslom a kérelem 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, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Dr. 
Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
127/2015. (05.18.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Niesz Ferenc 
részére a Rózsa utca 13. szám előtti közterület burkolatának elkészítését 
(137,6 m2 + 69 m2) a 194/2010. (10.21.) Képviselő-testületi határozatban 
meghatározottak szerint (szürke szegélykő és burkolat felhasználásával) 
engedélyezi. 
Tahitótfalu Község Önkormányzata a burkolt közterület esetleges 
felbontása esetén kártérítési felelősséget nem vállal. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 06.01. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester  
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  Baptista Gyülekezet kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a Baptista Gyülekezet kérelmét (Népház térítésmentes 
használata a Gyülekezet által szervezett nyári táborok lebonyolítására), 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, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Dr. 
Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
128/2015. (05.18.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui 
Baptista Gyülekezet számára a nyári gyermek és ifjúsági hetek 
lebonyolítására a Népház igénybevételét térítésmentesen biztosítja az 
alábbi időpontokban.  
 
2015. június 21 – június 27. között angol ifjúsági hét program. 
2015. július 5 – július 11. között angol gyermekhét program. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 06.15. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Káty-Út Kft. ajánlata 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a Kft. ajánlatát, és javasolja, a szerződés változatlan feltételekkel 
történő meghosszabbítását.  
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, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Dr. 
Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
129/2015. (05.18.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a burkolatjavítási, 
kátyúzási, és aszfaltozási feladatok elvégzésére, a Káty-Út Kft-vel 2014. 
évben kötött 01/345-2/2014. számú szerződést, változatlan feltételekkel, 
változatlan áron (4.900 Ft+Áfa/m2) 2015. évre meghosszabbítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására, és a szerződés megkötésére. 
 
Határidő: 2015. 06.15. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Kompok révek támogatási pályázata 
 
Dr. Sajtos Sándor: jeleztem, a komp üzemeltetőjének a lehetőséget, de eddig nem 
jelentkezett.  
 
  Református ravatalozó átminősítési eljárása 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti Eőryné Dr. Mezei Orsolya előterjesztését.  
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete több ízben tárgyalt a Református 
Egyházközség tulajdonában és kezelésében lévő Tahitótfalu 083/69. hrsz.-ú ingatlanáról, 
amelyet a két szervezet együttműködve szeretne továbbfejleszteni, bővíteni, illetve a 
ravatalozó épületet felújítani. 
A vonatkozó jogszabályok szerint a Járási Földhivatallal valamint a geodéziai munkát végző 
földmérővel történt egyeztetés alapján a korábban hozott Képviselő-testületi határozat 
kiegészítése szükséges. 
Kérem a T. testületet, a határozati javaslat elfogadására. 
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, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Dr. 
Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2015. (02.12.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a 
Tahitótfalui Református Egyház tulajdonában lévő, és általa felajánlott 
083/69 hrsz-ú, 3-as minőségi osztályú szántó művelési ágú, 2095 m2 
ingatlan tulajdonba vételét.  
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui 
Református Egyházzal kötendő szerződés alapján, vállalja az ingatlan szántó 
művelési ágból való kivonását, az Egyházzal együttműködve a ravatalozó 
épület előtetőjének megépítését, valamint a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény valamint a végrehajtására vonatkozó 
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve a ravatalozó 
épület felújítását.  
 
Fenti szerződés magába foglalja a ravatalozó épület használatát az Egyház 
számára, valamint az Önkormányzat részére köztemetés céljául szolgáló 
terület biztosítását. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására, a szerződés-tervezet előkészítésére. 
 
Határidő: 2015. 12.31. 
Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 
 

  Tahitótfalui Református Gyülekezet kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (Ifjúsági tábor ingyenes használata a 
Gyülekezet által szervezett nyári tábor lebonyolítására), 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, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Dr. 
Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
131/2015. (05.18.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui 
Református Egyházközség nyári gyermektáborának megrendezéséhez 
(2015. június 16-20.) az önkormányzat tulajdonában lévő „Ifjúsági Tábor” 
ingatlant térítésmentesen biztosítja.  
 
A Képviselő-testület a napközis tábor idején, kedvezményes áron, a tavalyi 
feltételeknek megfelelően meleg ételt biztosít a táborozók részére, az 
önkormányzati konyha bevonásával.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 06.16. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
11. npr. Egyebek 

 
  Szentendre Város Egészségügyi Intézményei kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (új eszközök beszerzéséhez támogatás 
kérése), és javasolja annak támogatását, amennyiben a kistérség érintett települései is 
hozzájárulnak a beszerzéshez.  
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, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Dr. 
Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
132/2015. (05.18.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentendre Város 
Egészségügyi Intézményei (SZEI) által tervezett eszközbeszerzéshez a 
szentendrei kistérség állandó lakosainak létszám arányában, támogatást 
biztosít, amennyiben a Kistérség valamennyi Önkormányzata részt vesz a 
tervezett beruházásban.  
 
A SZEI által megadott előzetes tervek szerint az érintett Önkormányzatok 
összesen 5.360.700 Ft támogatást biztosítanak a beruházáshoz, ez 
Tahitótfalu tekintetében 375.144 Ft költséget jelent. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az előzőekben írt 
esetben a támogatás átutalására.  
 
Határidő: 2015. 12.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Nagyházu Miklós: a zöldséges feletti parkolót rendbe kellene tenni, és így az Eperfesztivál 
idején használható lenne.  
 
Dr. Sajtos Sándor: már gondoskodtunk erről a lehetőségről.  
 
Nagyházu Miklós: a Honvéd utca alsó részén pár évvel ezelőtt egy komoly növényzet 
karbantartást végeztettünk, de megint a vezetékeken csüng az a növényzet. Ezt majd ismét 
meg kell vizsgálni, és rendbe tenni.   
Az egyik hivatali autónk forgalmi engedélye hamarosan lejár és mivel nagyon rossz 
állapotban van, szerintem erről is el kell gondolkodnunk. Lehet, hogy le kellene cserélnünk.  
 
Dr. Sajtos Sándor: lehet, hogy érdemes lenne egy konkrét állapotfelmérés és a költségek 
ismeretében dönteni a kérdésben. A gépjármű sofőrje Budai Sándor a példa arra, hogy 
megfelelő odafigyeléssel, a jó gazda gondosságával kitolódhat a gépjárművek használati 
ideje.  
Június 20-án kerül megrendezésre a Nemzeti Vágta Tahitótfalui Előfutama, melynek 
népszerűsítésére pólók készítését tervezzük, amit már az Eperfesztivál rendezvényen is 
árulnánk. Ismerteti a beérkezett ajánlat tartalmát, és javasolja 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, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Dr. 
Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nemzeti Vágta 
Tahitótfalui Előfutamára a Spark Promotions Kft-től a megismert árajánlat 
alapján 400 db pólót rendel meg, 365.900 Ft+Áfa értékben.  
 
Az önkormányzat, a pólók megvásárlásához szükséges összeget a 
költségvetés K337 rovatában szerepelteti.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 

 
Dr. Sajtos Sándor: személyiségi okokra hivatkozva zárt ülés megtartását javasolja.  
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, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Dr. 
Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete tekintettel a 
személyiségi jogok védelmére, zárt ülést rendel el.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Ezt követően a Képviselő-testület 21:05-21:15 óráig zárt ülésen folytatta a munkát, majd Dr. 
Sajtos Sándor polgármester az ülést bezárta.  
 

K.m.f. 
 
 

Dr. Sajtos Sándor Eőryné Dr. Mezei Orsolya 
polgármester jegyző 

 


