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Tahitótfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

 
Szám:  16/2015 
Határozatok száma: 143-159/2015.(06.11.) 
Rendeletek száma: 13/2015.(VI.12.) 
 14/2015.(VI.12.) 
 

JEGYZŐKÖNYV 
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. június 11-én 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. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményéről szóló önkormányzati rendelet elfogadása 
Előadó:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 

 
3. Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és 

támogatásokról szóló 10/2001 (X.18.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata  
Előadó: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 
 

4. Döntés a polgármesteri illetmény csökkentésének kompenzációjáról és nyelvvizsga 
pótlék megállapításáról 
Előadó:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 
 

5. A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 
2014. évi költségvetési zárszámadásának elfogadása 
Előadó:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 

 
6. Bizottságok tájékoztatója 

Előadó:  Bizottsági elnökök 
 
7. Tulajdoni ügyek 

Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 
8. Egyebek 
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 11-én 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  
 Vaczó Zoltán 
 
 
Távol maradt képviselők:  Schottner Jánosné 
 
Tanácskozási joggal:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 
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Dr. Sajtos Sándor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet, 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 napirendet elfogadta: 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
143/2015. (06.11.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban 
meghirdetett napirendet elfogadta. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. 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 végrehajtásáról szóló beszámolót megküldtük, a 
szükséges adminisztrációt elvégeztük, a pályázatok beadásra kerültek, a rendeletek 
felülvizsgálata folyamatos.  
 
Dr. Sajtos Sándor: az elmúlt időszakban a gát beruházás közbeszerzési eljárásával 
kapcsolatban több bizottsági és Képviselő-testületi ülést tartottunk. Június elsején 
megszületett a döntés így a Képviselő-testület az eljárást érvényesnek, az eljárás 
nyertesének pedig a Diamit Zrt-t nyilvánította.  
Az Eperfesztivál nagy sikerrel zajlott le május utolsó hétvégéjén, a rendezvényen rendkívüli 
esemény nem történt. Meghívást kaptunk a fesztivál szervezőjétől a Magyar Ízek Utcája 
rendezvényre, amely augusztus 20-án kerül megrendezésre a Budai Várban.  
A Házas-patak mederrendezésére kötelezték önkormányzatunkat, azonban tekintettel arra, 
hogy a helyreállítás költsége rendkívül magas, az elmúlt hetek esőzéseire hivatkozva vis 
maior pályázatot nyújtottunk be.  
A Szabadság utcai áteresz elkészítésével kapcsolatban elkészültek a vízjogi engedélyezési 
tervek, amelyek benyújtásra kerültek a hatóságokhoz.  
Az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása című pályázatunk 22.000.000 Ft 
központi költségvetési támogatásban részesül.  
A Konyha-étterem beruházás közbeszerzési eljárása jelenleg folyamatban van, a bontásra 
június 22-én kerül majd sor.  
„A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása” című pályázat beadásra 
került a pályázat hiánypótlása folyamatban van.  
 
 

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

Dr. Sajtos Sándor: szeretnék a helyi lapban tájékoztatást adni a lakosoknak, a rendelettel 
kapcsolatban. Célunk, nem feltétlenül a büntetés, hanem inkább az együttműködés 
lehetőségének keresése. Akik ebben nem partnerek, azok nem értik a jó szándékot. 
Felkérem Jegyző Asszonyt a tájékoztató megírására.  
 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: tájékoztatom Önöket a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
és ezek megszegésének következményeiről szóló rendelet-tervezet, társadalmi 
egyeztetésének eredményéről: 
A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény, 
valamint a jogszabálytervezetek és szabályozási koncepciók közzétételéről és 
véleményezéséről szóló 301/2010. (XII.23.) Korm. rendelet és Tahitótfalu Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi 
részvételről szóló 15/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján, tájékoztatom Önöket, 
hogy a lakosságot az Önkormányzat hivatalos honlapján www.tahitotfalu.hu és 
hirdetőtábláján tájékoztattuk rendelet-tervezetről és a társadalmi egyeztetés szabályairól: 
a tarsadalmiegyeztetes@tahitotfalu.hu elektronikus levélcímen keresztül bárki véleményt 
nyilváníthat a társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzétett rendelet-tervezetről, 
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koncepcióról. A vélemények beérkezéséről visszaigazolást küldünk. A közérdekű 
véleményeket összegyűjtjük és feldolgozzuk. A véleményezési határidő lejártát követő 10 
munkanapon belül rövid összefoglalót készítünk, amelyet a honlapon közzéteszünk. A 
rendelet előkészítőjét egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli. 
A rendelet előkészítője a beérkezett véleményeket, a véleményező nevét, elektronikus 
levélcímét – a visszaigazolás küldése, valamint a vélemény közzététele céljából - legkésőbb a 
véleményezett jogszabály hatálybalépésétől számított másfél évig kezeli. Amennyiben a 
véleményezett jogszabály nem lép hatályba, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét 
legkésőbb a vélemény beérkezését követő egy éven belül törölni kell. 
A névtelenül beérkezett, a közerkölcsöt sértő, valamint a tervezet tárgyához nyilvánvalóan 
nem kapcsolódó véleményeket, azok figyelembevétele nélkül, töröljük. 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a véleményezési határidő lejártával a lakosság 
részéről, a rendelet-tervezettel kapcsolatban vélemény nem érkezett. A rendelet-tervezetet 
a képviselői javaslatok alapján korrektúráztuk, melyet korábban megküldtünk Önöknek. A 
módosítások az alábbiak:  
A bírságok valóban magasak ezek helyszíni kiszabására a mezőőr jogosult, amennyiben az 
elkövető elismeri a jogsértést. A jogszabályok alapján a közterület-felügyelő lenne még 
jogosult eljárni, azonban jelenleg az önkormányzat nem rendelkezik közterület-felügyelővel. 
Javaslom, hogy erről a próbaidőszak után döntsön a Képviselő-testület.  
A kihelyezett plakátok eltávolítására adott 2 munkanapot 5 munkanapra, az építési törmelék 
elszállítására adott határidőt 48 óráról, 5 munkanapra módosítottuk. 
Szennyvizet sem köz-, sem saját területen sem szabad kilocsolni.  
A közterületi szeszesital fogyasztás a 16 § (2) bekezdését kiegészítenénk azzal, hogy 
közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátóipari-egységekre.  
Javaslom továbbá, hogy július 1-től lépjen hatályba a rendelet, hogy legyen ideje a 
lakosságnak tájékozódni. 
Mindezek alapján a rendelet elfogadását és kihirdetését javaslom. 
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: nincs párhuzamosság a szabálysértési törvényes tényállásokkal?  
 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: nincs. 
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: a bírság mértéke nagyon jó, ez adók módjára behajtható? 
 
Dr. Sajtos Sándor: természetesen. 
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: javaslom azért, hogy a 3. szakaszt egészítsük ki egy 4. bekezdéssel.  
 
Vaczó Zoltán: össze kellene vetni, hogy a köztemető szabályzata a református temető 
szabályzatával összhangban van-e.  
 
Dr. Sajtos Sándor: egyeztetünk az Egyházzal. 
 
Vaczó Zoltán: javaslom, hogy folyamatosan tájékoztassuk a lakosságot a rendelet tartalmáról 
az újságban. 
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Dr. Sajtos Sándor: a javaslatok figyelembe vételével elfogadásra javaslom a rendelet 
tervezetet. 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 az alábbi rendeletet alkotta: 
 

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
13/2015. (VI.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL ÉS  
EZEK MEGSZEGÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEIRŐL  

 
3. npr. Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető 

juttatásokról és támogatásokról szóló 10/2001 (X.18.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata  
 

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: ismerteti az általa készített előterjesztést. 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban Ktv.) 4. §-ának 
felhatalmazása alapján Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évben 
jogszerűen megalkotta a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és 
támogatásokról szóló 10/2001. (X.18.) sz. rendeletét (a továbbiakban: R.). 
 
2012. március 01. napjától a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő 
átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 59.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, hatályát 
veszítette a Ktv. 
 
A közszolgálati jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseket új jogszabály, a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) tartalmazza.  
A képviselő-testület – a korábbi, jelenleg már nem hatályos jogszabályi rendelkezés 
felhatalmazása alapján – rendeletalkotási kötelezettségének a szóban forgó R. 
megalkotásával eleget tett, ugyanakkor a megváltozott jogszabályi környezet miatt indokolt 
az R. felülvizsgálata, amelynek kapcsán az R. hatályon kívül helyezését és egy új rendelet 
megalkotását javasoljuk: 
 
- A Kttv. 240.§ (1)-(2) bekezdései alapján a köztisztviselőkre vonatkozó rendelkezéseket a 

törvényben meghatározott eltérésekkel a közszolgálati ügykezelőkre is alkalmazni kell. A 
jelenleg már nem hatályos Ktv. nem definiálta a közszolgálati ügykezelő fogalmát, így az 
R. megalkotásának időpontjában annak hatálya nem terjedhetett ki erre a kategóriára. 
Mivel a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatásra kerülnek 
közszolgálati ügykezelők, ezért az R. hatályát indokolt kiterjeszteni ezen jogviszonyra is. 

- A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet 
nem az oktatási terv, hanem a továbbképzési terv meghatározást tartalmazza, így 
indokolt ezen kifejezés alkalmazása az R-ben is. 
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- A köztisztviselők díjazásának szabályait a Kttv. rögzíti. Indokolt a hatályos jogszabálynak 
való megfelelés biztosítása, valamint annak a szabályozásnak az átvezetése, amelyet 
képviselő-testület a 2015. évi költségvetés elfogadása során jóváhagyott. 

- A teljesítményértékelés részletes szabályai jogszabályok által meghatározottak, és a 
Közszolgálati Szabályzatban kerülnek rögzítésre. 

- A Kttv. 237.§-a felhatalmazást ad a képviselő-testületnek, hogy rendeletben szabályozza 
a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti 
támogatásokat. A Kttv. 152.§-a valamint a 249/2012. (VIII.31.) számú Kormányrendelet 
rögzíti a közszolgálati tisztviselő részére nyújtható visszatérítendő és nem 
visszatérítendő szociális jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokat, amelyek 
különösen:  

o lakhatási, lakásépítési és -vásárlási támogatás, 
o albérleti díj hozzájárulás, 
o családalapítási támogatás, 
o szociális támogatás, 
o illetményelőleg, 
o tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás, 
o üdülési támogatás. 

 
Fontos kiemelni, hogy ezen juttatási formák biztosítása a jövőben valószínűsíthetően nem 
jelent az önkormányzat számára jelentős kiadást, a fenti célokra rendelt összeget a 
Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében kell, hogy meghatározza, amely 
kereteken és a rendeleti szabályozás alapján a hivatalt vezető jegyző jogosult a konkrét 
támogatásról dönteni, mivel a Kttv. 152.§ (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy – az 
üdülési támogatás kivételével – fenti juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és 
elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a hivatali szervezet vezetője állapítja 
meg. Erre tekintettel az R. megalkotása után felülvizsgálatra kerül a Hivatalra vonatkozó 
Közszolgálati Szabályzat is. 
 
Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: 
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. 
  



8 

A rendelettervezet jelentősnek ítélt hatásai: 
A társadalmi és gazdasági hatásvizsgálat kapcsán megállapítható, hogy a rendelet hatályon 
kívül helyezése illetve új rendelet megalkotása igazodik a központi, magasabb szintű 
jogszabályokhoz. Az adminisztratív terhek a rendelet módosítását követően nem változnak. 
A rendelet módosítása környezeti és egészségi hatással nem jár. 
 
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A helyi rendeleti szabályozás központi jogszabályokhoz való igazításának elmaradása esetén 
a helyi rendelet szövegezése és a központi jogszabály közti összhang hiánya okán 
törvénysértő állapot keletkezne. Az új, életszerű juttatási forma és gyakorlat bevezetésével 
segítséget lehet nyújtani az adott élethelyzetben lévő köztisztviselőnek. 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Az új szabályok alkalmazásához, végrehajtásához nem szükségesek újabb munkaszervezési és 
pénzügyi intézkedések, a végrehajtáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek 
adottak. A pénzügyi feltételek szintén rendelkezésre állnak. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést a rendelet-tervezettel együtt 
megtárgyalni, majd azt követően elfogadni szíveskedjen. 
 
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 az alábbi rendeletet alkotta: 
 

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
14/2015. (VI.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A TAHITÓTFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZTISZTVISELŐIT MEGILLETŐ JUTTATÁSOKRÓL ÉS 

TÁMOGATÁSOKRÓL   
 

4. npr. Döntés a polgármesteri illetmény csökkentésének kompenzációjáról és 
nyelvvizsga pótlék megállapításáról 

 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: ismerteti az 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. 
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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 
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. 
Ezirányú közös szándék esetén a különbözet ellentételezésére az alábbi lehetőségeket látom: 

- jutalomként történő kompenzáció a bércsökkentés miatt, 27 % munkáltatói járulék 
közteherrel. 

Javaslatom szerint dr. Sajtos Sándor polgármester részére a T. Képviselő-testület állapítson 
meg jutalmat havi 111.990,-- Ft bruttó összegben+ járulékai, visszamenőleg 2014. október 
21.-től kezdődően. 
Kérem a T. testületet az előterjesztés megtárgyalására! 
 
Határozati javaslat A) 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
dr. Sajtos Sándor polgármester részére jutalmat állapít meg 
havi 111.990,-- Ft bruttó összegben + járulékai, visszamenőleg 2014. október 21.-től 
kezdődően. 
Fenti összeg kifizetése az Önkormányzat 2015.éves költségvetésének személyi juttatás 
kiadások terhére, negyedévente történik. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására. 
Felelős : jegyző 
Határidő : folyamatos 
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Tisztelt, Képviselő-testület! 
A polgármester illetményének megállapítása a 2011. évi CLXXXIX. sz. Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény (továbbiakban Mötv.) szerint az alakuló ülés kötelező 
napirendi pontja. 
A hatályos jogszabályok, azaz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 
(továbbiakban Kttv.) 225/L. §. (1) bekezdése  a polgármester esetén is alkalmazni rendeli az 
idegennyelv-tudási pótlék kérdéseit szabályozó Kttv. 141. §. (1)-(9)bekezdés rendelkezéseit. 
Tehát az ott leírtak szerint a polgármesternek is alanyi jogon jár angol, francia, német, arab, 
kínai és orosz nyelvekből. ( lásd alább a törvény vonatkozó része). 
Dr. Sajtos Sándor polgármester úr orosz felsőfokú „C” (1994.) és angol középfok  „A” (2001.) 
típusú állami nyelvvizsga bizonyítványokkal rendelkezik. A jelenleg hatályos (Kttv.) és 
korábban is hatályos ( Ktv. ) jogszabályok alapján tehát  dr. Sajtos Sándor polgármester 
számára az idegen-nyelv tudásra járó pótlék megállapítása a jogszabályok alapján szükséges.  
A kiszámított összeg kizárólag az a  „Tőke” összeg, amelyet polgármester úr az évek során 
nem kapott meg, habár törvény által előírt módon  járt volna a számára.  Az idő múlással 
együtt járó kamatszámítástól jelen esetben eltekintettünk. Az általános polgári jogi elévülési 
idő 5 év, ezen jogosultság kifizetése ebbe az 5 éves időintervallumba belefér. A 
köztisztviselői illetményalap ( amely a számítás alapja ) 2010. évben is - és azóta is 
változatlanul 38.650.,-- Ft/hó. 
Ugyan nem a Képviselő-testület dönt a polgármester illetményének mértékéről, hanem 
jogszabály szabályozza, de határozatában deklarálnia kell, hogy adott település 
polgármesterét az Mötv. mely rendelkezése alapján, milyen összegű illetmény illeti meg. 
Lényegében ezzel a határozathozatallal „személyesíthető meg” a törvényi rendelkezés, erre 
pedig csak a munkáltatói jogokkal rendelkező, nevezetesen a Képviselő-testület jogosult.( 
Forrás : BM elektronikus hírlevele, Módszertani segédlet a polgármester foglalkoztatási 
jogviszonyával kapcsolatosan, 2015. évi 3. szám, 15-21. oldal ).  
Kérem a T. Testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására! 
 
Határozati javaslat B)  
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Sajtos Sándor polgármester 
részére a 2011- évi CXCIX. sz. a Közszolgálati tisztviselőkről (Kttv. ) szóló törvény 141. §. (5.)-
(9.) bekezdésekben foglaltak alapján idegennyelv-tudási pótlékot állapít meg. 
A nyelvvizsga pótlékot az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

1.) Dr. Sajtos Sándor polgármesteri tisztségének kezdetétől 2010. október 30.-tól  a 
vonatkozó jogszabályok hatályosságáig, azaz 2012. március 01.-ig ( Ktv. 48. §. (6) 
bek. alapján és 1994. évi LXIV. tv.) tehát  16 hónapra 

angol nyelvből középfokú nyelvvizsga „ A” nyv.-ra a köztisztviselői illetményalap 30 %-a, 
azaz 11.595,-- Ft/hó bruttó összeg + járulékai, összesen 185.520,-- Ft bruttó összegben + 
járulékai. 
 

2.) Dr. Sajtos Sándor polgármesteri tisztségének  idejére a jelenleg hatályos 
jogszabályok alapján ( Kttv., hatályos 2012. 03.01.-től), azaz 2012. március 01.-től 
kezdődően megilleti visszamenőlegesen és jelenleg  2015. május 30.-ig  összesen 39 
hónap időtartamra, 

orosz felsőfokú „C” nyv.-ra a köztisztviselői illetményalap 100 %-a, azaz 38.650,-- Ft /hó, 
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angol középfok „A”nyv.-ra a köztisztviselői illetményalap 15 %-a, azaz 5.798—Ft/hó, azaz 
összesen 44.448,-- Ft/ hó bruttó összeg + járulékai,  
 
 azaz összesen 1.733.472,-- Ft bruttó összegben+ járulékai,  
 
tehát 1.) + 2.) pont mindösszesen 1.918.992,-- Ft bruttó összegben + járulékai, állapítja 
meg. 
3. )Jelen határozat elfogadásával 2015. június 01.-től  havonta 44.448,-- Ft/hó bruttó 
összegben+ járulékai, az alábbiak szerint 

- orosz felsőfokú „C” nyv.-ra a köztisztviselői illetményalap 100 %-a, azaz 38.650,-- Ft 
/hó, 

- angol középfok „A”nyv.-ra a köztisztviselői illetményalap 15 %-a, azaz 5.798—Ft/hó, 
azaz összesen 44.448,-- Ft/ hó bruttó összeg + járulékai. 

A Képviselő-testület fenti összeg kifizetését a tartalékalap terhére biztosítja a 2015. évi 
költségvetésben és egyidejűleg felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására. 
 
Felelős : jegyző 
Határidő : folyamatos 
 
Jelenleg hatályos jogszabály, hatályban van 2012. március 01.-től ún. „KTTV.” , a 2011. évi 
CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 
141. § (1) Ha a kormánytisztviselő olyan munkakört tölt be, amelyben idegen nyelv 
használata szükséges, idegennyelv-tudási pótlékra jogosult. 
(2) Az idegennyelv-tudást az államilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló 
bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal kell igazolni. 
(3) A képzés nyelve szempontjából államilag elismert nyelvvizsga nélkül is komplex felsőfokú 
(C1) nyelvvizsgának minősül a kormánytisztviselő külföldön szerzett felsőfokú végzettsége és 
közigazgatási tárgyú szakképzettsége, vagy az azt kiegészítő szakosító továbbképzési, illetve 
vezetőképzési végzettsége, ha a képzés időtartama az egy évet eléri vagy meghaladja. 
(4) Az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító nyelveket és munkaköröket a munkáltatói jogkör 
gyakorlója állapítja meg. 
(5) A pótlék mértéke nyelvvizsgánként 
a) komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsga esetében az illetményalap 50%-a, a szóbeli vagy 
írásbeli nyelvvizsga esetében 25-25%-a; 
b) komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében az illetményalap 30%-a, a szóbeli vagy 
írásbeli nyelvvizsga esetében 15-15%-a. 
(6) 240 A (4) és (5) bekezdéstől eltérően az angol, francia, német, arab, kínai és orosz 
nyelvek tekintetében a pótlék alanyi jogon jár, amelynek mértéke nyelvvizsgánként 
a) komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsga esetében az illetményalap 100%-a, 
b) komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében az illetményalap 60%-a, 
c) komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga esetében az illetményalap 15%-a. 
(7) Ha a kormánytisztviselő a (6) bekezdésben meghatározott idegen nyelvekből szóbeli vagy 
írásbeli nyelvvizsgával rendelkezik, az (5) bekezdésben foglalt komplex nyelvvizsgára 
meghatározott mérték szerint jogosult a nyelvpótlékra. 
Kttv.  
225/L. § 384  (1) A polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a 
3. § (4) bekezdését, a 6. § 1., 10., 11., 16., 17., 18., 20a., 23., 25., 26., 31a. pontját; a 9. § (1)-
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(3) bekezdését; a 10-12 §-t; a 13. § (2) bekezdését; a 15. §-t; a 17. §-t; a 19. §-t; a 20. § (3) és 
(4) bekezdését; a 21-24. §-t; a 25. § (1) bekezdés első mondatát, (3) és (4), valamint (6) 
bekezdését; a 74. §-át; a 75. § (1) bekezdés a)-b) és f)-h) és k) pontját, (3) és (4) bekezdését; 
a 76. § (1) bekezdését; a 79. §-t; a 89. § (1) bekezdését; a 93. § (1) és (2) bekezdését; a 94. § 
(1) bekezdését; a 95. § (1) és (2), valamint (4) bekezdését; a 96. § (1) bekezdését; a 99. §-t; a 
100. § (2) bekezdését; a 104. § (2), (6) és (7) bekezdését, a 106. § (1) és (2) bekezdését, a 
107. §-t, a 109-112. §-t; a 113. § (1) és (2) bekezdését; a 114. §-t; a 131. § (1) bekezdését; a 
132. §-t; a 141. § (1)-(9) bekezdését; a 144. § (3) bekezdés a) és b), valamint a d) pontját és 
(4) bekezdését; a 145. §-t; a 146. § (1) és (3)-(7) bekezdését; a 147-149/A. §-t; a 150-153/A. 
§-t; a 156. §-t; a 157. § (1) és (2) bekezdését, a (3) bekezdés első mondatát és (4) bekezdését; 
a 158. §-t; a 159. § (1) bekezdését; a 160. § (1) és (2), valamint (4) és (5) bekezdését; a 164. 
§-t, a 166-175. §-t; a 176. § (1) bekezdését; a 177. § (1) bekezdését; a 184. § (2) és (3) 
bekezdését; a 189. §-t; a 192. §-t; a 224. §-t; valamint a 237. §-t.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
Régi ún. „ Ktv.” , az  1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról  
48.§.  (1) Ha a köztisztviselő olyan munkakört tölt be, amelyben idegen nyelv használata 
szükséges idegennyelv-tudási pótlékra jogosult.  
(2) 372 Az idegennyelv-tudást az államilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló 
bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal kell igazolni.  
 (3) A képzés nyelve szempontjából államilag elismert nyelvvizsga nélkül is C típusú felsőfokú 
nyelvvizsgának minősül a köztisztviselő külföldön szerzett közigazgatási tárgyú felsőfokú 
végzettsége, vagy az azt kiegészítő szakosító továbbképzési, illetve vezetőképzési 
végzettsége, ha a képzés időtartama az egy évet eléri vagy meghaladja.  
(4) Az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító nyelveket és munkaköröket a munkáltatói jogkör 
gyakorlója állapítja meg.  
(5) 373 A pótlék mértéke nyelvvizsgánként  
a) felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetében az illetményalap 50%-a, az A vagy B típusú 
nyelvvizsga esetében 25-25%-a;  
b) középfokú C típusú nyelvvizsga esetében az illetményalap 30%-a, az A vagy B típusú 
nyelvvizsga esetében 15-15%-a.  
(6) 374 A (4)-(5) bekezdéstől eltérően az angol, francia és német nyelvek tekintetében a 
pótlék alanyi jogon jár, amelynek mértéke nyelvvizsgánként  
a) felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetében az illetményalap 100%-a,  
b) 375 középfokú C típusú nyelvvizsga esetében az illetményalap 60%-a,  
c) 376 alapfokú C típusú nyelvvizsga esetében az illetményalap 15%-a.  
(7) 377 Ha a köztisztviselő a (6) bekezdésben meghatározott idegen nyelvekből A vagy B 
típusú nyelvvizsgával rendelkezik, az (5) bekezdésben foglalt C típusú nyelvvizsgára 
meghatározott mérték szerint jogosult a nyelvpótlékra.  
 
1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről  
 
13. § 17 (1) A polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra - a (2)-(3) bekezdés kivételével - 
megfelelően alkalmazni kell a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 
következő rendelkezéseit: 37. §-át; 39. § (1)-(3), (5) bekezdését; 47. § (1)-(2), (4) bekezdését; 
48. §-át; 49. §-át; 49/A. §-át; 49/C. §-át; 49/E-49/H. §-át; 51. § (1)-(4) bekezdését; 51/A. § 
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(2)-(6) bekezdését; 52. § (1)-(2) bekezdését (az 51-51/A. § és az 52. § alkalmazásánál a 
vizsgálóbiztos helyett vizsgálóbizottság jár el); 54-55. §-át; 55/A. § (1) bekezdését [az 54. és 
55/A. § (1) bekezdés alkalmazásánál a fegyelmi tanácson képviselő-testület értendő]; 56. § 
(1) bekezdését; 58. §-át; 59. § (1)-(4) bekezdését; 71. § (2) bekezdését, kivéve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvénynek a bekezdésben felsorolt következő 
rendelkezéseit: 85. §-át; 90. §-ának (1)-(2) bekezdését; 105-106. §-át; 132. § (1) bekezdését; 
140. §-át; 167-168. §-át.  
 
Vaczó Zoltán: az előző ülésen arról döntöttünk, hogy megtaláljátok azt a formát, ahogy ezt a 
kompenzációt törvényesen végre lehet hajtani. A Kttv. szerint, jutalmat állapíthat meg a 
polgármesternek a testület, meghatározott időszakban végzett munka értékelése alapján. 
Nem lenne jobb, ha ezt tényleg konkrét feladatokhoz kötnénk? 
 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: nem. Már a nyertes pályázatok is a jutalmat támasztják alá. 
Nyilván bele lehet foglalni a határozatba, de csak ezt a formát találtuk, ami teljesen testületi 
kompetencia.  
 
Gaál Sándorné: szerintem az is helyes volna, ha hozzá kapcsolnánk valamilyen elvégzett 
feladathoz. Az eddigi évek során is általában javasoltam Polgármester Úr részére, az 
elvégzett munka értékelése után jutalmazást. Szerintem ez így korrektebb lenne. 
Egyetértünk abban is, hogy a csökkent illetményt az előző ciklushoz kellene igazítani, de 
csatlakozom Vaczó Zoltán javaslatához, mely szerint fogalmazzuk bele azt, hogy miért. Én 
inkább erre helyeznék nagyobb súlyt. 
 
Csörgő Mihály: csatlakoznék Gaál Sándornéhoz. Mindannyiunk előtt világos, hogy milyen 
munkát kell elvégezni. Én saját magunkat és a hivatalt szeretném védeni ezzel, hogy utólag 
senki ne tudjon belekötni a döntésünkbe. Azt szeretném, ha abszolút védhető dolog lenne. 
Természetesen nem az ellenőrzést szeretném fent tartani, mert aki nem látja mennyi 
munkát végez el Polgármester Úr, az szerintem nem jár nyitott szemmel. Minden alkalommal 
elvégzett munkához kössük. Abból pedig lesz bőven.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: kicsit összetettebb ez a dolog. A magam részéről abszolút támogatom. 
Nekünk egy olyan szisztémát kellene kitalálni, ami valóban teljes mértékben támadhatatlan. 
Szerintem is konkrét dologhoz kellene ezt kötni. Nem világos számomra, hogy a jövőre nézve 
is, vagy csak visszamenőleg alkalmaznánk a kompenzációt? 
 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: folyamatában.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: folyamatában és jövőre nézve nem tudunk jutalmat megállapítani.  
 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: egyértelműen kompenzáció volt a cél.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: javaslom, tartsuk napirenden, finomítsuk egy kicsit. Szívesen felajánlom 
a segítségemet. Ne legyen támadható. Az alaphelyzet nagyon méltánytalan.  
 
Csörgő Mihály: én is méltánytalannak tartom, hogy a kormány azokon spórol, akik elvégzik 
tisztességgel a munkájukat. A mi dolgunk az, hogy Polgármester Úr megkapja ugyanazt a 



14 

juttatást, amit korábban megkapott, és amit egyébként megérdemel, de azt úgy, hogy ne 
legyen támadható.  
 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: én nem akarom ezt mindenáron, elfogadom amennyiben ez a 
konszenzus. Itt kompenzációról volt az eddigiekben szó.  
 
Vaczó Zoltán: negyedévente, egy testületi előterjesztéssel, az elmúlt három hónap alapján az 
elvégzett munka függvényében. Értse meg a lakosság, hogy ezért megdolgozik Polgármester 
Úr.  
 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: amennyiben a Képviselő-testület saját vagyona terhére, saját 
hatáskörben dönt egy jutalom kifizetéséről, abba senki nem köthet bele. Ez egy munkáltatói 
döntés. Természetesen ki lehet találni más formát, vagy más megoldást.  
A kompenzáción túllépve esetleg a nyelvvizsga pótlék tekintetében születhetne döntés, mert 
az folyamatában megillette volna Polgármester Urat. Itt nem elévülési időt néztünk, hanem 
azt amikortól polgármesteri tisztséget tölt be, illetve ahogy a jogszabályok ehhez 
hozzásimulnak. Ezt számoltuk ki a határozati javaslatban.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: nekem csak az elévülési idővel kapcsolatban vannak kérdéseim.  
 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: azt gondolom, erről lehetne szavazni.  
 
Csörgő Mihály: szeretném, ha együtt kezelnénk ezt a dolgot, mondjuk a következő ülésen. 
Dr. Pálvölgyi Tamás képviselőt kérjük fel a segítségre.  
 
Dr. Sajtos Sándor: lemondtam a két évről, és visszamenőleg a kamatokról is lemondok.  
 
Vaczó Zoltán: jó lenne, ha ezekről a kellemetlenebbnek tűnő kérdésekről a Bizottság 
tárgyalhatna először. Senkiben nem merül fel az, hogy ami jár, azt vegyük vissza. A híradóban 
megjelenő hírek aggodalomra adnak okot, és nagyon rosszul veszi ki magát, ha ezt nem 
tudjuk pontosan, konkrétan alátámasztani.  
Kérdéseim a következőek: az előterjesztés úgy kezdődik, hogy erről az alakuló ülésen kellett 
volna dönteni. Nem probléma az, hogy nem született eddig döntés? Nagyon gálánsnak 
tartom, hogy lemond Polgármester Úr a kamatokról, de ha jár, akkor legyen úgy, ahogy a 
törvényben szabályozva van. Szeretnék kérni egy megerősítést a Kormányhivataltól, hogy ezt 
egyrészt jogszerűen szavazzuk-e meg, másrészt pedig, hogy törvényesen jár-e visszamenőleg 
vagy nem? Ha pedig jár, akkor mondja meg, hogy mennyi, hogy kamatostul kell kifizetnünk, 
és hozzá kell e számolnunk azt a két évet, amit alpolgármesterként vitt végig Polgármester 
Úr.   
 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: biztos, hogy jár, mert törvény írja elő. Mint polgármester biztos, 
hogy jár.  
 
Dr. Sajtos Sándor: jogosultságom van lemondani a kamatról, hiszen a joghátrányt szenvedő 
megítélése, hogy lemond erről a közösség javára.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: senki nem tudta, hogy Polgármester Úr eddig nem kapta.  
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Csörgő Mihály: javaslom, hogy a következő ülésre legyen úgy előkészítve, hogy rá tudjunk 
bólintani.  
 
Gaál Sándorné: javaslom, annak érdekében, hogy minden kérdést meg tudjunk beszélni, 
legyen egy Gazdasági Bizottsági ülés, ahol napirendre tűzzük ezt a kérdést, és mindenki 
választ kap a kérdéseire.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a Bizottsággal egyeztetve Jegyző Asszony előkészíti a döntést. 
 

5. npr. A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó 
Társulás 2014. évi költségvetési zárszámadásának elfogadása 
 

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: az Intézményfenntartó Társulásnak Szentendre a gesztora. A 
polgármesterek vesznek részt a Tanácsban, és mivel költségvetésről és beszámolóról van szó, 
a testületek jóváhagyásával egyezően szavaz Polgármester Úr. A döntéshez szükséges 
előterjesztést és beszámolót megküldtük.  
 
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 az alábbi határozatot hozta: 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
144/2015. (06.11.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dunakanyari 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 2015. 
évi költségvetésének módosítását, valamint a 2014. évi költségvetési 
beszámolóját jóváhagyja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására, az írásbeli szavazati lap megküldésére. 
 
Határidő: 2015. 06.30. 
Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 

 
Ezt követően a Képviselő-testület 19:15-19:40 óráig szünetet tartott.  
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6. npr. Bizottságok tájékoztatója 
 
  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Nagyházu Miklós: a Sportcsarnok fűtés korszerűsítésével kapcsolatosan épületgépészeti terv 
elkészítésére kértünk be ajánlatokat. Fenti tárgyban három árajánlat érkezett, melyek közül 
Balla Sándor ajánlata volt a legkedvezőbb (422.500 Ft). 
Az ajánlatkérés azonos paraméterek alapján történt, mindenkinek lehetőséget adtunk arra, 
hogy az épületet és a meglévő gépészeti berendezéseket áttekintse. A Bizottság egyhangú 
javaslata az, hogy a legkedvezőbb ajánlattevőt Balla Sándort bízzuk meg a gépészeti tervek 
elkészítésével.  
 
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 az alábbi határozatot hozta: 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
145/2015. (06.11.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sportcsarnok 
fűtés korszerűsítésére vonatkozó épületgépészeti terv elkészítésével a 
legkedvezőbb ajánlattevő Balla Sándor tervezőt bízza meg.  
 
A komplett kiviteli terv bruttó vállalási ára: 422.500 Ft. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására, a szerződés megkötésére.  
 
Határidő: 2015.06.30. 
Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 

 
Nagyházu Miklós: a szabadstrandok kiépítésének technikai, jogi lehetőségeiről tárgyalt a 
Bizottság az elmúlt ülésen. A megismert feltételrendszer óvatosságra int bennünket a 
gátépítés miatt. Idén területrendezést, a terület tulajdonviszonyainak pontosítását, a 
veszélyes fák eltávolítását hajtsuk végre, és majd a gát megépítését követően lépjük tovább, 
a következő évben a megvalósítás útján.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a Bizottság javaslata, egyezik az eddigi terveinkkel. Az elmúlt ülésen már 
döntöttünk is, egy ottani ingatlan megvásárlásáról. Az érintett szakaszon múlt héten történt 
vízmintavétel eredménye szerint jó minőségű a víz.  
 
Nagyházu Miklós: napirendre tűztem a Viola utca útburkolati-, és vízelvezetési terveinek 
előkészítését. Ezen a területen a Nefelejcs és a Visegrádi út felújítása már megtörtént, a 
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Viola utca maradt csak ki. Úgy gondoljuk, hogy szükség lenne ennek az utcának is a 
felújítására, megépítésére. A Visegrádi és a Nefelejcs utca felújítása során a költségek 
nagyobb hányadát a település, kisebb részét lakosság finanszírozta. A Viola utcában nem jött 
össze az a támogatottsági arány, amely lehetővé tette volna az út felújítását, de lehet, hogy 
azóta már változott az ott lakók véleménye. Kellene egy lakossági fórumot tartani, ahol 
tájékoztatnánk az ott lakókat a lehetőségekről. Készíteni kellene egy előkalkulációt a 
beruházás költségeiről, hogy az érintettek, tudjanak dönteni. Nyilván ez a megoldás akkor 
működik, ha a lakosság ezt megfelelő mértékben támogatja. Amennyiben nem, akkor szegély 
nélküli, mart aszfaltos technológiával az Önkormányzat felújítja az utat, de megnyugtató az 
előző megoldás lenne. A lakossági fórum előkészítésében kérjük a hivatal segítségét.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a lakossági fórumot szerintem ősszel lenne érdemes megtartani, amikor 
már látjuk az idei és a jövő évi költségvetési terheinket. A Visegrádi, Kós és Rózsa utca 
esetében 85%-os támogatási intenzitású uniós pályázatról beszélünk, ahol csak a hiányzó 
15%-ot kellett az önkormányzatnak biztosítani, amihez a lakosok is hozzájárultak. A Nefelejcs 
utca más konstrukció volt. Valóban az első lehetőség, a szegéllyel, folyókákkal történő 
kiépítés lenne a legjobb megoldást. Javaslom, készítsük elő a tervezésre vonatkozó konkrét 
kiírást, és ennek ismeretében szólítsuk meg a lakosságot.  
 
Nagyházu Miklós: a vízelvezetési rendszer gerince megépült, ezért jelentős vízmennyiség az 
utcába nem érkezik, így aránylag egyszerűbb vízelvezetési rendszer is kiépíthető lehetne. 
Érdemes lenne azt megvizsgálni, hogy a Nefelejcs utcában lakók befizetései, milyen más 
módon, más jogi környezetben tudnának megvalósulni. Azért lenne ez jó, mert az ebből 
befolyó összeget tudnánk beforgatni az esetleges új építésbe.  
 
Dr. Sajtos Sándor: megnézzük a lehetőségeket, de csak akkor lehetne beforgatni, ha lenne 
még egy uniós pályázati lehetőség. A Rózsa utcai nyakrészének megépítése, 130 méter 
hosszan 16 millió forint volt, tehát nem olcsó. Ennek az utcának a felújítása 20-25 m Ft lenne, 
kérdés az, hogy ki, milyen mértékben tudna hozzájárulni.  
Meg kell nézni, milyen más módon lehet a Nefelejcs utcai lakók befizetéseit eszközölni, ezt 
követően pedig előkészíteni egy vízjogi tervezői árajánlat bekérését. Ősszel pedig 
megtarthatnánk a lakossági fórumot.  
 
Csörgő Mihály: esetleg előre megkérdezhetnénk az ott lakókat, hozzájárulnak-e a 
költségekhez, mielőtt a terveket elkészíttetjük.  
 
Nagyházu Miklós: valóban, hiszen a tervezési díj kiegészítésével a mart aszfaltos út 
megépíthető lenne. Bár, egy becsült költségbecslésre szükség van a lakosság 
tájékoztatásának céljából.  
Két éve már kértünk be ajánlatot a Faluház utcai homlokzati ablakainak cseréjére, attól a 
vállalkozótól, aki a Népház ablakait is cserélte. Szeretnénk ezeket az ajánlatokat aktualizálni, 
és a nyílászárókat kicserélni. A Sportcsarnok esetében szintén szükséges az utcafronti 
homlokzati hibák javítása. Ebben az esetben is kértünk már be ajánlatot, ezt is aktualizálni 
kell, el szeretnénk végezni idén. Alpolgármester Úrral ezt mi felvállaljuk és bonyolítjuk is.  
 
Dr. Sajtos Sándor: őszig tervezzük a fűtés felújítását a Sportcsarnokban, ami több millió 
forintos beruházás. Emellett a Házas-patak mederrendezésére beadott vis maior 
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pályázathoz, az óvoda bővítésére beadott pályázathoz, valamint a Hősök tere járda 
felújítására beadott pályázathoz is önrészt kell biztosítanunk. Javaslom, várjunk, nagyon sok 
a feladat nyárra. Ne fogjunk bele ezen a nyáron. Ráadásul a Házas-patak mederrendezése 
törvényi kötelezettségünk. 
 
Nagyházu Miklós: lehet ezt kérni, de én bizottsági elnökként ezt nem fogom betartani, be 
fogom szerezni az árajánlatokat. Nem érdekel mi fog lemaradni. Évek óta tologatjuk, nem 
vagyon hajlandó még egy-két évre ezt a dolgot elhalasztani. Lehet, hogy nem támogatnak 
majd a képviselőtársaim, de nem vagyok hajlandó erről lemondani.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a település költségvetéséért és gazdálkodásáért, felelősek vagyunk.  
 
Nagyházu Miklós: a bizottság a 10.000.000 Ft-os keretét nem léptem túl. A fűtés 
korszerűsítését nem ez a keret fedezi. Természetesen nem szeretném a település 
költségvetését veszélybe sodorni, de ezek nem jelentős tételek.  
 
Dr. Sajtos Sándor: egységes ajánlattételi felhívást kell megfogalmaznunk. Javaslom, bízzuk 
meg Nagyházu Miklóst a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét a két 
érintett ajánlattételi felhívás előkészítésével. 
 
Nagyházu Miklós: természetesen olyan ajánlattételi felhívást készítünk majd elő, amit a 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is támogat.  
 
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, 
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
146/2015. (06.11.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Faluház 
homlokzati ablakainak cseréjére, valamint a Sportcsarnok utcafronti 
homlokzatának javítására, egységes ajánlattételi felhívást tesz közzé. 
 
A Képviselő-testület felkéri Nagyházu Miklós képviselőt, a 
Településfejlesztési Bizottság elnökét a felhívás elkészítésére, és 
megküldésére, a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével. 
 
Határidő: 2015. 07.15.  
Felelős:  Nagyházu Miklós Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság elnök  
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  Gazdasági Bizottság  
 
Gaál Sándorné: nem üléseztünk az elmúlt időszakban. 
 
  Kulturális és Oktatási Bizottság  
 
Kubanek István: nem volt ülésünk, de két rendezvényről szeretnék beszámolni. Az 
Eperfesztivál keretein belül megrendezésre került a VI. Országos Tűzzománc pályázat a TETA 
és az Önkormányzat szervezésében. Nagyon jól sikerült, színvonalas kiállításon vagyunk túl, 
22 iskola 209 pályaművét nevezték. Köszönöm szépen a zsűrinek, és mindenkinek, aki 
bármilyen módon segítette a kiállítás lebonyolítását. Június 4-én a Trianoni Békediktátum 95. 
évfordulójára emlékeztünk. Köszönöm az ünnepség lebonyolításában segítők munkáját.  
 
  Közbeszerzési Bizottság 
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: május 22-én, illetve június 1-jén tartott ülést a Bizottság a gát 
beruházás befejezésével kapcsolatban. Ennek eredményeképpen mostanában kerül majd sor 
a szerződéskötésre a kivitelezővel.  
 
Dr. Sajtos Sándor: holnap 10 órakor írjuk alá a szerződést, 11 órakor lesz a munkaterület 
átadása. Jövő héten, június 18-án, csütörtökön, egész napos ellenőrzést tart a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium a gát beruházással kapcsolatban.  
 
  Szociális Bizottság 
 
   Nyári gyermekétkeztetés támogatása 
 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: ismerteti a nyári gyermekétkeztetés támogatására vonatkozó 
határozati javaslatot.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: javaslom a támogatás összegét 900.000 Ft-ra növeljük. 
 
Dr. Sajtos Sándor: ez a kiadás a költségvetésünkbe betervezésre került. 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 az alábbi határozatot hozta: 
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
147/2015. (06.11.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 900.000 Ft 
támogatást nyújt a rászoruló gyermekek számára 2015. július és 
augusztus hónapban napi egyszeri étkezés biztosítására a szociális keret 
terhére.  
A Képviselő-testület felkéri a Szociális Bizottságot a határozat 
végrehajtására, a rászorultak névsorának összeállítására.  
 
Határidő: 2015. 06.30-tól 
Felelős: Schottner Jánosné Szociális Bizottság elnöke 

 
 

7. npr. Tulajdoni ügyek 
 
 Elővásárlási jogról való lemondás a 0108/13 hrsz-ú ingatlan 
 vonatkozásában 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti Újlaki Anikó előterjesztését.   
Tájékoztatom Önöket, hogy Dr. Pálvölgyi Tamás ügyvéd, Alföldi Sándorné (2021 Tahitótfalu, 
Kossuth Lajos u. 5.) 1/1 arányú tulajdonos képviseletében levélben kérelmezte - a 
tahitótfalui külterületi tulajdoni lapon 0108/13 hrsz. alatt felvett, összesen 5986 m2 
alapterületű, 21.47 Ak értékű, szántó művelési ágú termőföld (a továbbiakban: ingatlan) 
egésze vonatkozásában - készített adásvételi szerződés kifüggesztését.  
A szerződés szerint a vevő Dr. Magyar Gábor Sándor (2021 Tahitótfalu, Ifjúság u. 5.). Vételár: 
750.000,- Ft (azaz Hétszázötvenezer forint). 
Az ingatlan természetvédelmi területen fekszik, az 1996. évi LIII. tv. 68. § (6) bek. alapján, a 
Magyar Államot követően az elővásárlási jog jogosultja Tahitótfalu Község Önkormányzata. 
A 2013. december 15-én hatályba lépett az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása 
érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére 
vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendeletnek és a mező- és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénynek (a továbbiakban: Tv.) 
megfelelően az adásvételi szerződést 2015. június 01-én a Hivatal hirdetőtáblájára 
kifüggesztettük, az ÁNYK programon keresztül az NFA-nak megküldtük. A Tv.-ben 
meghatározott kifüggesztési határidő 60 nap, amely 2015. július 31-én jár le (jogvesztő). 
Kérem a T. Képviselő-testület, hogy döntsön kíván-e élni az elővásárlási jogával. 
Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az elhangzott javaslatot elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze!  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás képviselő bejelentette érintettségét és nem szavazott.  
 
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 az alábbi határozatot hozta: 
 



21 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
148/2015. (06.11.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tahitótfalui 
külterületi tulajdoni lapon 0108/13 hrsz. alatt felvett, összesen 5986 m2 
alapterületű, 21.47 Ak értékű, szántó művelési ágú ingatlan (termőföld) 
vonatkozásában benyújtott adásvételi szerződés (vételár: 750.000 Ft) 
ismeretében elővásárlási jogával nem él.  
 
Eladó: Alföldi Sándorné (2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 5.) 1/1 ar. tul. 
Vevő: Dr. Magyar Gábor Sándor (2021 Tahitótfalu, Ifjúság u. 5.). 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015.06.30. 
Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 
 
 

  3607 hrsz.-ú zártkerti önkormányzati tulajdonú közút aszfaltozása 
 
Dr. Sajtos Sándor: az út meredeksége és esős időben csúszóssága miatt a környékbeli 
ingatlantulajdonosok már nehezen tudják megközelíteni ingatlanjaikat. Mivel a közeli erdőbe 
is ezen az úton közlekednek az erdészeti járművek, így az út állapota nagyon megromlott. Az 
érintett útszakasz ingatlantulajdonosai kifejezték szándékukat arra vonatkozóan, hogy az út 
javítási költségeihez saját erőből hozzájárulnak. Erről szándéknyilatkozatukat eljuttatták 
önkormányzatunkhoz. 
Javaslom, támogassuk a kérelmet és a hozzájárulások befizetését követően kezdjük meg a 
felújítást.  
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 az alábbi határozatot hozta: 
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
149/2015. (06.11.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja 
a 3607 hrsz-ú, az Önkormányzat tulajdonában levő „közút” minősítésű 
közterület aszfalttal való burkolásához. Az útburkolat elkészítése 
2.275.000.- Ft+ Áfa, mely összegből az ingatlantulajdonosok 1.030.000.- Ft 
hozzájárulást vállalnak.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására, amennyiben az ingatlantulajdonosok a nyilatkozatban 
vállalt hozzájárulást befizetik.  
 
Határidő: 2015. 06.11. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
 
  Tahitótfalu Község 2016. évi villamos energia vásárlása 
 
Dr. Sajtos Sándor: az ELMŰ 2016. évre megajánlott villamos energia díja 15,99 Ft/kWh. A 
jelenleg is energiát szolgáltató CYEB Energiakereskedő Kft. által e-mailben megajánlott ár: 
15,80 Ft/kWh. Az árak az ÁFÁ-t, az energiaadót, a MAVIR pénzeszközöket, illetve az RHD-t 
nem tartalmazzák. Javaslom a kedvezőbb ár 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 az alábbi határozatot hozta: 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
150/2015. (06.11.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a CYEB 
Energiakereskedő Kft.-vel szerződést köt a 2016. évi villamos energia 
vásárlására 15,80 Ft/kWh áron. Az ár az ÁFÁ-t, az energiaadót, a MAVIR 
pénzeszközöket, illetve az RHD-t nem tartalmazza. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 06.01. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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  Szabó Csilla kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: kérelmező a 2022 Tahi, Rigó utca 1 szám tulajdonosa, aki az ingatlan előtti 
közterületet viacolor burkolattal szeretné ellátni. A terepi adottságok miatt az úttest 
magasabban helyezkedik el, mint az ingatlan, ezért javaslom, hogy erre hívjuk fel a 
tulajdonos figyelmét, valamint arra is, hogy a nem kellően átgondolt kivitelezésből adódó 
hibák miatt (csapadékvíz, hólé befolyik az ingatlanra) a felelősséget elhárítjuk magunktól. 
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 az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
151/2015. (06.11.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó Csilla részére 
a Rigó utca 1 szám előtti közterület burkolatának elkészítését (15x1,9 m 
méretben) a 194/2010. (10.21.) Képviselő-testületi határozatban 
meghatározottak szerint (szürke szegélykő és burkolat felhasználásával) 
engedélyezi.  
 
Az engedély megadása mellett felhívja kérelmező figyelmét, hogy a 
közterület és az ingatlan terepi adottságai miatt esetlegesen előforduló 
csapadékvíz vagy hólé bejutásáért a 2638/30 hrsz-ú ingatlanra, valamint a 
burkolt közterület esetleges felbontása esetén kártérítési, kártalanítási és 
kármentesítési felelősséget Tahitótfalu Község Önkormányzata nem vállal. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
 
  Kozma János kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: Kozma János a 2022 Tahi, Mátyás király utca 7. 199/2 hrsz.-ú ingatlana 
előtti közterületet viacolor burkolattal szeretné 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!  
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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 az alábbi határozatot hozta: 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
152/2015. (06.11.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kozma János 
részére a Mátyás király utca 7 szám előtti közterület burkolatának 
elkészítését (25 m2 nagyságban) a 194/2010. (10.21.) Képviselő-testületi 
határozatban meghatározottak szerint (szürke szegélykő és burkolat 
felhasználásával) engedélyezi.  
 
Az engedély megadása mellett felhívja kérelmező figyelmét, hogy a burkolt 
közterület esetleges felbontása esetén kártérítési, kártalanítási és 
kármentesítési felelősséget Tahitótfalu Község Önkormányzata nem vállal. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 

 
 
  Szúnyoggyérítés 
 
Dr. Sajtos Sándor: A korábbi évektől eltérően, 2015-ben az alábbiak szerint alakul a 
szúnyoggyérítés: 

 a Szentendrei VSZ Nzrt. végzi a szakértői feladatokat (390,- Ft/Ha), valamint a 
koordinációs tevékenységet (15,- Ft/Ha), 

 amennyiben megjelennek pályázati lehetőségek a gyérítés szakértői és koordinációs 
feladataira a VSZ Nzrt. pályázni fog, 

 a szárazföldi és légi gyérítést végző vállalkozókkal az egyes önkormányzatoknak kell 
szerződést kötniük. 

A VSZ Nzrt. a 2014-ben is a területen gyérítést végző vállalkozókat (Bándiné Barlai Ágnes és 
Agro-Aero 2000 Kft.) ajánlotta, akik a 2014-es év árain (földi: 1.260,-/Ha, légi kémiai: 1.289,-
/Ha, légi biológiai: 1.842,-/ha) vállalták a gyérítési feladatok elvégzését. 
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 az alábbi határozatot hozta: 
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
153/2015. (06.11.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete szerződést kíván 
kötni a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel (2000 Szentendre, Szabadkai u. 
9.), Bándiné Barlai Ágnes egészségügyi gázmesterrel (2022 Tahi, Pollack 
Mihály utca 35/a.) és az Agro-Aero 2000 Kft-vel (6728 Szeged, Bajai út, 
Repülőtér) a 2015. évi szúnyoggyérítési tevékenység végrehajtására 135 Ha 
földi és 204 Ha légi/alkalom méretben. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására, a 
szerződések aláírására. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
 
  Bajcsy-Zsilinszky 2510 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátása 
 
Dr. Sajtos Sándor: az ÉSZAK-BUDAI Zrt. Tahitótfalu Önkormányzatának tulajdonosi és 
közútkezelő hozzájárulását kéri a Bajcsy-Zsilinszky utca 2510 hrsz-ú ingatlan villamos energia 
ellátásával kapcsolatban. A kivitelezés földkábellel, 142 fm hosszon valósul meg. Esetlegesen 
felmerülhet a kivitelezéssel kapcsolatban a közterületbontásra kaució kérése. 
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 az alábbi határozatot hozta: 
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
154/2015. (06.11.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi,- és 
közútkezelői hozzájárulását adja a Bajcsy-Zsilinszky utca 2510 hrsz-ú 
ingatlan villamos energia ellátása, 1 KV földkábellel 142 fm hosszon 
(Sepland: 326) nevű munka megvalósításához. Tervszám: T-15/017. A 
tulajdonosi,- és közútkezelői hozzájárulás feltétele a kivitelezés során a 
nyomvonal eredeti állapotának helyreállítása. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Kormányablak kialakítása 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott úr levelét. A rehabilitációs 
szakmérnök javaslata, illetve törvényi előírás alapján a kialakítandó Kormányablak közelében 
mozgássérült parkolót kell létesíteni. A megtartott helyszíni bejáráson megegyezés született 
a tekintetben, hogy a Vertikál üzletházzal szemben lévő, sárgával felfestett rész alkalmas 
lenne a 2 db mozgássérült parkoló kialakítására. Ez a megoldás a meglévő hivatalos parkolási 
gépjárművek számát nem korlátozná. A 8 db kerékpártárolót a forgalom elől elzárt félkörben 
középen a ládától jobbra és balra helyeznék el. Javaslom, támogassa a Képviselő-testület az 
elhangzottakat.  
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 az alábbi határozatot hozta: 
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
155/2015. (06.11.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu, 
Szabadság tér 1394/3/A. hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanban 
tervezett Kormányablak kialakítása és megvalósítása érdekében, 
engedélyezi két mozgássérült parkoló, valamint 8 db kerékpártároló 
kialakítását, az akadálymentes parkoló méreteinek előírásai alapján, az 
előzetes egyeztetéseknek megfelelően.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015.06.30. 
Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 

 
  Coca Cola HBC Magyarország Kft. ajánlata 
 
Dr. Sajtos Sándor: a szerződés aláírása nem jelent reklámot vagy termékmegjelenítést. A 
megállapodás arról szól, hogy a Coca-Cola HBC, mint támogató által indított „Partnerség az 
élő Dunáért a Dunakanyarban” program részeként hozzájárul a településen lévő strand 
kialakításával, és a település dunai vízminőséggel kapcsolatos kommunikációjával összefüggő 
költségekhez 2015. évben 150.000 Ft-tal (hatósági vízmintavétel). Jelenleg a szerződés 
felmondásának nincsenek feltételei, ezek meghatározását követően, a Képviselő-testület 
jóváhagyása után írnánk alá a szerződést.  
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 
tartózkodás (Vaczó Zoltán) mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
156/2015. (06.11.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Coca-Cola HBC 
Magyarország Kft-vel (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.) 
kötendő szerződést jóváhagyja, a felmondás feltételeinek meghatározását 
követően. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására, a szerződés kiegészítésére és aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 

 
  Ajánlás a Pest Megyei Értéktárba  
 
Dr. Sajtos Sándor: tahitótfalui katolikus temetőben található Pollack Mihály síremléket, 
településünk kulturális és építészeti örökségét, ajánlottam a Pest Megyei Értéktárba 
felvételre. Karácsony Ádám képviselő az ajánlást előkészítette, ehhez kérem a Képviselő-
testület jóváhagyását. 
 
Karácsony Ádám: Szervezeti és Működési Szabályzatban a Képviselő-testület támogatta a 
helyi értéktár létrehozásának és ápolásának fontosságát. A Kulturális Bizottság megkezdte 
ennek feltöltését és elsőként a Pollack sírt javasoltuk, melynek a dokumentációját 
összeállítottam, és beküldtem a Pest Megyei Értéktár Bizottság Elnöke részére. Amint a 
döntés megszületik, rögtön tájékoztatom a Képviselő-testületet.  
 
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 az alábbi határozatot hozta: 
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
157/2015. (06.11.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfaluban 
lévő Pollack Mihály síremlék Pest Megyei Értéktárba történő felvételének 
ajánlását jóváhagyja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 
 

Dr. Sajtos Sándor: református ravatalozó ügyében megkezdődött a művelési ág módosítása, 
amit több oknál fogva, a jelenlegi tulajdonosnak célszerű kezdeményezni. A módosítást 
követően osztanánk meg az ingatlant, és utána kezdődne a felújítás. Javaslom, erősítsük meg 
azt az elhatározást, hogy mindkét egyház térítésmentesen használhatja a felújított 
ravatalozó épületét. 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 az alábbi határozatot hozta: 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
158/2015. (06.11.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui 
Református Gyülekezettel, a 083/69 hrsz-ú ingatlan megosztását 
követően kötendő szerződés szerint, külön megállapodásban rögzíti, hogy 
megépíti a ravatalozó előtetőjét, szükséges mértékben felújítja a 
ravatalozó épületét, és biztosítja a Református, illetve a Baptista 
Gyülekezet számára az ingatlan térítésmentesen igénybevételét.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására, a szerződéstervezet előterjesztésére.  
 
Határidő:  folyamatos  
Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  



30 

8. npr. Egyebek 
 
 
Kubanek István: mostanában többen megkerestek azzal, hogy a szennyvíz sok problémát 
okoz a településen.  
 
Dr. Sajtos Sándor: ezt a Gyepes utcában lévő átemelő szivattyú meghibásodása okozta, a 
DMRV arról tájékoztatott, hogy a helyreállítást megkezdték.  
 
Gaál Sándorné: a Tahiban lévő, zöldségbolt feletti, önkormányzati tulajdonban lévő 
területen uralkodó körülmények megszüntetését kérte a szomszédos ingatlan tulajdonosa.  
 
Dr. Sajtos Sándor: valóban szükséges a terület rendben tartása.  
 
Kubanek István: parkoló kialakítása nem lehetséges? 
 
Dr. Sajtos Sándor: a parkolót meg kell terveztetni, kialakítása építési engedélyköteles 
tevékenység. 
 
Gaál Sándorné: a zöldséges bolt közterület-foglalási szerződésének meghosszabbításán is el 
kellene gondolkodnunk. Esetleg a nagy parkolóban lévő lebontásra ítélt épület területén 
jóval kulturáltabb körülmények között is működhetne.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a tulajdonossal kell egyeztetni.  
Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, zárt ülés 
megtartását javasolta, több tulajdoni ügy tárgyalására, tekintettel a személyiségi jogok 
védelmére. 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 az alábbi határozatot hozta: 
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

159/2015. (06.11.)  
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 zárt ülést tartott, majd Dr. Sajtos Sándor polgármester 
megköszönte a munkát és az ülést 21:20 órakor bezárta.  
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Dr. Sajtos Sándor Eőryné Dr. Mezei Orsolya 
polgármester jegyző 

 


