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Tahitótfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

 
 
Szám:  22/2015 
Határozatok száma: 201-213/2015.(09.21.) 
Rendeletek száma: 19/2015. (IX.22.) 
 20/2015.(IX.22.) 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. szeptember 7-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
Tárgyalt napirendi pontok:  
 

1. Tájékoztató a gyermekorvosi és fogorvosi ellátásról 
Előadó:  Dr. Szécsényi Ilona gyermekorvos 
 Dr. Kutvölgyi Ida fogorvos 

 
2. Tájékoztató az iskola és az óvoda működéséről 

Előadó:  Kisné Balázs Enikő iskolaigazgató 
 Csörginé Kemény Ildikó óvodavezető 
 

3. Tájékoztató a nyári karbantartás végrehajtásáról 
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

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

5. Bizottságok tájékoztatója 
Előadó:  Bizottsági elnökök 
 

6. Tulajdoni ügyek 
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

7. A településképi véleményezési, a településképi bejelentési eljárások, valamint a 
településképi kötelezés szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása 
Előadó:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 
 

8. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 
13/2015. (VI.12.) rendelet módosítása 
Előadó:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 
 

9. Egyebek 
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 21-én 
18:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről.  
 
 
Jelen vannak:  
 
 
 Képviselők: 
 Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 Gaál Sándorné 
 Karácsony Ádám 
 Kubanek István 
 Nagyházu Miklós 
 Dr. Pálvölgyi Tamás 
 Schottner Jánosné 
 Vaczó Zoltán 
 
 
Távol maradt képviselők:  Csörgő Mihály alpolgármester 
 
 
 
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. Javaslatot tett a napirendre, kérdezte 
a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, 
Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta: 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
201/2015. (09.21.)  

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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Dr. Sajtos Sándor: napirend előtt köszönti Ecsedi Zsolt rendőr századost, a Tahitótfalui 
Rendőrőrs őrsparancsnokát.  
 
Ecsedi Zsolt őrsparancsnok: köszönti a megjelenteket, és röviden bemutatkozik a Képviselő-
testület tagjainak.  
 
Dr. Sajtos Sándor: eredményes munkát kívánunk, az átadás-átvételi eljárást követően várjuk 
testületi ülésünkre.  
 

1. npr. Tájékoztató a gyermekorvosi és fogorvosi ellátásról 
 
Dr. Sajtos Sándor: köszönti Dr. Szécsényi Ilona gyermekorvost. Az írásos beszámolót 
megkapták a képviselők. Szeretné kiegészíteni a tájékoztatást? 
 
Szécsényi Ilona: az elmúlt időszakban a praxis működéséhez szükséges technikai 
fejlesztésekre (teljes számítástechnika korszerűsítés), valamint korszerűbb orvosi eszközök 
beszerzésére került sor (új CRP készülék, haemoglobin, haematrokit, glükóz, koleszterin szint 
mérésére is lehetőség van, vizelet vizsgálathoz analizáló gép vásárlása, torokváladék 
vizsgálatra alkalmas gyorsteszt használata, EKG készülék használata sportorvosi 
vizsgálathoz).  
Adminisztrációs rendelés indul hétfőnként 7:30-11:00 óráig, valamint az újszülött, 
csecsemőgondozás idejét is bővítenénk, szerdánként 8:00-11:00 óráig. Erről majd a 
későbbiekben, az újságban szeretnék beszámolni.  
Célkitűzés a szülők részére otthoni elsősegély nyújtási tanácsok, előadások tartása, és a 
tanulók egészségnevelésében való részvétel.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a tanácsadások, előadások megtartásához az önkormányzat 
természetesen segítséget nyújt. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés 
nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a beszámoló elfogadását támogatja, most 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, 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 
202/2015. (09.21.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekorvosi 
ellátásról szóló beszámolót elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat kiadására. 
 
Határidő:  2015.10.30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester  
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Dr. Sajtos Sándor: köszönti Dr. Kutvölgyi Ida fogorvost. Szintén kiküldtük a beszámolót, 
kívánja esetleg kiegészíteni?  
 
Dr. Kutvölgyi Ida: jogszabályi változások miatt az iskolafogászat keretében csak szülői 
engedéllyel nyúlhatunk a gyermekek fogához. A jelenlegi fogászati egységkészülék idén lesz 
20 éves, a karbantartását végző szerelő jelezte, hogy időszerű lesz a gép cseréje. Az a cég 
amelyik gyártotta csődbe ment, az alkatrészellátás megszűnt, így ha fődarab megy tönkre, 
már nem lesz javítható. A gép cseréje nem sürgős, de tervbe kell venni.  
 
Schottner Jánosné: milyen költséget jelent? 
 
Dr. Kutvölgyi Ida: nagyságrendileg 3,5 -4 Mft.  
 
Nagyházu Miklós: miért nem lehet a gyermekek fogához hozzányúlni? 
 
Dr. Kutvölgyi Ida: jogszabályi változtatás.  
 
Schottner Jánosné: megcsináltatják a szülők a fogászati beavatkozást máshol, vagy egy év 
múlva újra kapnak értesítést az újabb szűrővizsgálat eredményéről.  
 
Dr. Kútvölgyi Ida: a szűrőlapok a nadrágzsebekben maradnak, ez a tapasztalat.  
 
Nagyházu Miklós: rossz a rendszer.  
 
Dr. Kutvölgyi Ida: esetleg megoldást jelenthetne, ha ellenőrzővel érkeznének a gyermekek a 
szűrésre.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a honlapon, és az újságban írhatunk tájékoztatást a szülők részére. Mivel a 
témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a 
beszámoló elfogadását támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, 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 
203/2015. (09.21.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fogorvosi 
ellátásról szóló beszámolót elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat kiadására. 
 
Határidő: 2015.10.30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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2. npr. Tájékoztató az iskola és az óvoda működéséről 
 
Dr. Sajtos Sándor: a működésről szóló beszámolót megküldtük, szeretné kiegészíteni esetleg 
a tájékoztatást?  
 
Kisné Balázs Enikő iskolaigazgató: örömteli eredmény, hogy évről évre növekszik a 
zeneiskolai létszám. A tanév lezárásával és az új tanév megkezdésével kapcsolatosan ad 
néhány statisztikai adatszolgáltatást.  
A feladatmennyiség jelentősen emelkedett. Az ebédeltetés sok gondot okoz, és a kért 
felújítások közül is sok elmaradt.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a megkapott javítási listán szereplő feladatokat a nyári időszakban 
elvégeztük. Szeretném azonban felhívni a figyelmet arra, hogy a rongálások javításait nem 
kívánja az önkormányzat finanszírozni. Mondanom sem kell, hogy ez rendkívül nagy 
költséget ró az önkormányzatra. 
 
Kisné Balázs Enikő: szeptember 1-től új házirenddel működik az iskolánk.  
 
Dr. Sajtos Sándor: az étkeztetési problémák miatt készítette elő a Képviselő-testület az 
elmúlt években a konyha – étterem beruházást. A munkálatok már megkezdődtek, a 
kivitelezés befejezéséig kérem a tanárok és a szülők együttműködését.  
 
Nagyházu Miklós: az iskolafogászattal kapcsolatban megfogalmazódott az a probléma, hogy 
a vizsgálati lap nem ér el szülőkhöz. Alkalmazható-e az ellenőrző használata a szűrés során.  
 
Kisné Balázs Enikő: sok jogszabályi változás történt az elmúlt időszakban. Az iskolafogászatra 
írásbeli hozzájárulást kell magukkal hozniuk a diákoknak, ennek hiányában a szűrésen a 
gyermek részt vehet, de a kezelésre a szülőknek kell elvinni. Az órarend is a 
szűrővizsgálatoknak megfelelően lett kialakítva.  
 
Karácsony Ádám: tehát be fog kerülni a vizsgálat eredménye az ellenőrzőbe? 
 
Kisné Balázs Enikő: igen.  
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a beszámoló elfogadását támogatja, most kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, 
Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
204/2015. (09.21.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pollack Mihály 
Általános Iskola Könyvtár és Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény működéséről szóló beszámolót elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat kiadására. 
 
Határidő: 2015.10.30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Dr. Sajtos Sándor: köszönti Csörginé Kemény Ildikó óvodavezetőt.  
 
Csörginé Kemény Ildikó óvodavezető: röviden kiegészíti a beszámolót. Szükségünk lenne 
egy állandó munkatársra, mindkét óvodába heti 1-1 napra aki a karbantartási szerelési 
munkákat elvégezné, mivel a nyári felújítási munkák közül sok elmaradt. 
Az első családi sportnapunk nagy sikert jelentett. 151. 000 Ft jött össze, és a szülők már most 
nagyon készülnek a jövő évi családi sportrendezvényünkre.  
 
Dr. Sajtos Sándor: jövőre szintén támogatja majd az önkormányzat a kezdeményezést. A 
karbantartásra vonatkozó felvetést át kell gondolnunk, mert nagy mennyiségű feladatokat 
kell elvégeznünk. Bár sok gépet vásároltunk, így is nagy a terhelés.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: mekkora maximált óvodai csoportlétszám? 
 
Csörginé Kemény Ildikó: 25 fő. 
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a beszámoló elfogadását támogatja, most kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, 
Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
205/2015. (09.21.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui 
óvodák 2015/2016. pedagógia évének indulásáról szóló beszámolót 
elfogadja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat kiadására. 
Határidő:  2015.10.30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a Tahitótfalui Óvodák 2015/2016 pedagógiai évének 
csoportlétszámát jóváhagyja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, 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 
206/2015. (09.21.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui 
Óvodák 2015/2016 pedagógiai évének csoportlétszámát jóváhagyja az 
alábbiak szerint: 
I. számú Óvoda (2021 Tahitótfalu, Petőfi Sándor utca 12.)  

 Mini csoport:       16 fő 

 Kis csoport:      27 fő 

 Középső csoport:     26 fő 

 Nagycsoport:      29 fő 
 Összesen:      98 fő 
II. számú Óvoda (2022 Tahitótfalu, Almásy László. utca 17.):  

 Mini csoport:      15 fő 

 Kiscsoport:      18 fő 

 Középső csoport:     19 fő 

 Nagycsoport:      26 fő 
 Összesen:      78 fő 
A Képviselő-testület a maximum csoportlétszámok túllépését engedélyezi, 
mely a település lélekszámának növekedéséből és az előre nem 
kalkulálható iskolai tanulmányok megkezdésére még nem kész gyermekek 
számából adódik.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 09.30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester  
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3. npr. Tájékoztató a nyári karbantartás végrehajtásáról 
 
Dr. Sajtos Sándor: az óvoda, a népház, a sportcsarnok és az iskola tekintetében végeztünk 
felújítást, most is folyamatban van néhány munkálat.  
A Hősök tere részbeni felújítása is megkezdődött. A tér átalakítása hatósági engedélyes terv 
alapján történik, a bejárat szintmagassága nem fogja a műemlék közvetlen környezetét 
megváltoztatni. A magassági terepviszonyok maradnak.  
 

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

 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: a határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás kiküldése 
megtörtént. Amennyiben valakinek van kérdése, szívesen válaszolok.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a gát beruházás műszaki átadása szeptember 7-én volt, az ünnepélyes 
záró rendezvény szeptember 17-én.  
A konyha - étkező kivitelezőjével a szerződés aláírása, és a munkaterület átadása szeptember 
10-én történt meg.  
A kistérségi csatorna beruházás projektgazdája nem Tahitótfalu Község Önkormányzata. 
Minden héten részt veszek a kooperáción és jelzem a lakók által megküldött problémákat. 
Kérek mindenkit, akit kellemetlenség ért a beruházással kapcsolatban, juttassa el 
bejelentését önkormányzatunkhoz és továbbítom a Pócsmegyeri Önkormányzathoz a projekt 
gesztorához.  
Ezen a héten részt vettünk a Nemzeti Vágtán. Minden képviselő társamnak köszönöm az 
önkormányzati sátorban végzett a munkáját. A jövőben át kell gondolnunk a 
megjelenésünket a rendezvényen. Mindkét testvértelepülésünk bejutott a középfutamba, mi 
is. Köszönöm Molnár Gyöngyinek is a munkát.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: valóban tartalommal kellene megtölteni az ottani megjelenésünket. 
Sokan érdeklődtek, de nem voltak szóróanyagok.  
 

5. npr. Bizottságok tájékoztatója 
 
  Településfejlesztési Bizottság 
 
Nagyházu Miklós: az értékvédelmi pályázat nagyon sikeres volt. Többen pályáznak, többen 
érzik úgy, hogy van értelme ezzel foglalkozni. Esetleg, ha a lehetőségek engedik a forrást 
növelni lehetne.  
A „Tiszta udvar, rendes ház” pályázatra 9 pályázat érkezett a megadott határidőig. Nem 
döntöttünk még, mert nem látta mindenki a benevezett ingatlanokat. Kérem a megtekintést 
követően mindenki juttassa el melyik három ingatlan nyerte el leginkább a tetszését.  
Hősök tere felújítási munkálatai és a forgalmi rend szabályozása a szakhatóságok 
engedélyezésének megfelelően történik, így a területen csak kisebb módosításokra van 
lehetőségünk.  
A sportcsarnok homlokzatának felújítása is folyamatban van. 
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  Kulturális Bizottság  
 
Kubanek István: az „Itthon vagy! Magyarország szeretlek! rendezvénnyel kapcsolatosan 
holnap ismét bizottsági ülést tartunk. Kérek mindenkit, hogy a rendezvény előtt tegyen 
javaslatot, mondja el a véleményét.  
A Nemzeti Vágtán itt voltak a testvértelepülések is, nagyon jól érezték magukat. A hétvégi 
rendezvényre Molnár Gyöngyit is szeretettel várjuk.  
 
Dr. Sajtos Sándor: holnap bővített Bizottsági ülés lesz, minden érintett kapott meghívást.  
 
Kubanek István: a Református Gyülekezeti Teremben szeptember 20-tól látogatható G. 
Szalai István kiállítása a II. Bécsi döntés 75. évfordulójára emlékezve címmel. Mindenkit 
szeretettel várnak, mindennap 15-18 óráig.  
 
  Közbeszerzési Bizottság  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Cserkúti Generál Kft. nyerte a 
kivitelezést és a közbeszerzési eljárást.  
 
Dr. Sajtos Sándor: több helyi vállalkozó elérhetőségét megadtuk a kivitelező számára.  
 
  Bursa Hungarica ösztöndíj pályázaton való indulás 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti Bor Ildikó igazgatási előadó előterjesztését.  
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
közzétette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015/16. évi 
pályázati fordulóját. 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak 
támogatása. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig 
önkormányzati forrásokat is mobilizál. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, 
amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által 
nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási 
intézményi támogatás. A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részének forrása a 
felsőoktatási intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás, melyet a 
felsőoktatási intézmények folyósítanak. 
Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (2 tanulmányi félévre pályázható): 

 lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén 
 hátrányos szociális helyzet 
 felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pályázati kiírásban 

részletezett feltételeknek megfelelően) 
Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (6 tanulmányi félévre pályázható): 

 lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén 
 hátrányos szociális helyzet 
 korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe 
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Amennyiben úgy dönt a Képviselő-testület, hogy csatlakozzunk a pályázathoz, akkor a 
csatlakozási nyilatkozatot 2015. október 01-ig vissza kell küldeni az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának, valamint az ütemterv alapján a szükséges műveleteket el kell végezni. 
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki a pályázathoz történő csatlakozást jóváhagyja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, Karácsony 
Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné), 1 nem 
(Vaczó Zoltán) szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
207/2015. (09.21.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015/2016 évi 
pályázatához. 
 
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetéséből biztosítja a 
támogatás pénzügyi fedezetét. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására, kihirdetésére.  
 
Határidő: 2015. 10.01. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Kubanek István: javaslom, az „Itthon vagy! Magyarország szeretlek!” rendezvény 
vendéglátáshoz, a tavalyi keretet biztosítsa az önkormányzat az elmúlt évhez hasonlóan. 
 
Gaál Sándorné: a vendéglátást kicsit összehangoltabban kellene ellátni, nagyobb hangsúlyt 
kellenek erre fektetni.  
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, 
Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
208/2015. (09.21.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15.000 – 15.000 Ft 
támogatást biztosít a civil szervezetek számára, a szeptember 25-én 
megrendezésre kerülő „Itthon vagy! Magyarország szeretlek!” rendezvény 
vendéglátásának lebonyolítására.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására.  
 
Határidő: 2015. 09.26. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Ezt követően a Képviselő-testület 19:30 – 19:50 óráig szünetet tartott.  
 

6. npr. Tulajdoni ügyek 
 
  Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: a Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület az elmúlt évekhez hasonlóan 2015 
októberétől térítésmentesen szeretné igénybe venni a Népházat hétfőnként 18-20 óráig az 
énekkari próbák idejére. 
A jelenleg hatályos 15/2011.(XI.30.) helyi díjakról szóló önkormányzati rendelet 2. § (4) 
bekezdése szerint a Faluház bérleti díja a helyi civil szervezetek számára heti egy alkalommal 
ingyenes. Tekintettel arra, hogy a Faluházban nincs zongora, az Egyesület a heti 
kóruspróbákat a Népházban tartaná. Javaslom a kérelem támogatását. Mivel a témával 
kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot 
támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, 
Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
209/2015. (09.21.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vox Insulae Sziget 
Hangja Egyesület részére az énekkari próbák idejére a Népház 
térítésmentes igénybevételét 2015. október 1-től, 2016.június 30-ig, heti 
egy alkalommal hétfői napon 18-20 óráig.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 10. 01.  
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

  Óvodások futball edzései 
 
Dr. Sajtos Sándor: az óvodások labdarúgó csapata a Bozsik program keretében Vaczó Tamás 
vezetésével 2015. október 1-től, 2016. május 31-ig péntek délutánonként egy órára 
térítésmentesen venné igénybe a sportcsarnokot. Javaslom a kérelem támogatását. Mivel a 
témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a 
javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, 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 
210/2015. (09.21.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 1 – 
2016. május 31-ig, péntek délutánonként 18-19 óráig, az óvodások futball 
edzéseinek megtartására a sportcsarnokot térítésmentesen biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására.  
 
Határidő:  2015. 10.01. 
Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
 
  Református Egyházközség kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: 2015. október 10-én, szombaton Istentisztelet tart a Református 
Egyházközség a felújított gyülekezeti terem átadására. Az Istentisztelet után 
szeretetvendégséget tartanának a sportcsarnokban, ehhez kérik a Képviselő-testület 
hozzájárulását. Javaslom a kérelem támogatását. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, 
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illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, most 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, 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 
211/2015. (09.21.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui 
Református Gyülekezet számára 2015. október 10-én a Sportcsarnokot 
térítésmentesen biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 10. 01.  
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
 
  Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: a Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány szülői bált tervez, 
melynek helyszíne a népház lenne, amennyiben a Képviselő-testület hozzájárul a 
térítésmentes használathoz. A bál időpontja 2016. október 16. péntek 18:30 óra. Javaslom a 
kérelem támogatását. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, 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 
212/2015. (09.21.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui 
Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány részére 2015. október 16-án 18 
órától, Szülői Bál lebonyolítására a Népházat térítésmentesen biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására.  
 
Határidő:  2015. 10.01. 
Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester  
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7. npr. A településképi véleményezési, a településképi bejelentési eljárások, valamint 
a településképi kötelezés szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: ismerteti az előterjesztést.  
Tájékoztatom Önöket a településképi véleményezési,a településképi bejelentési eljárások, 
valamint a településképi kötelezés szabályairól 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 17/2012. (XII.14.) rendelete 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, 
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. 
Mindezek alapján a fenti rendelet elfogadását és kihirdetését javaslom. 
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, 
Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.  
 

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
19/2015. (IX.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI,A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁSOK, VALAMINT A 
TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS SZABÁLYAIRÓL 

 
  

http://www.tahitotfalu.hu/
mailto:tarsadalmiegyeztetes@tahitotfalu.hu
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8. npr. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 
következményeiről szóló 13/2015. (VI.12.) rendelet módosítása 

 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: ismerteti a tervezett rendeletmódosítást: az önkormányzati 7. § 
(1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lépne:  
„7. § (1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a közterületek 
rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használatának körében, aki (…) 
l) az önkormányzat tulajdonában, vagy kezelése alatt álló utakat, dűlőutakat, gátakat 
beszennyezi, illetve nem rendeltetésszerűen használja.” 
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, 
Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.  
 

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
20/2015. (IX.22.) RENDELETE  

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL ÉS 
EZEK MEGSZEGÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEIRŐL SZÓLÓ  
13/2015. (VI.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

9. npr. Egyebek 
 
Dr. Sajtos Sándor: tekintettel a személyiségi jogok védelmére zárt ülést rendelek el. Mivel a 
témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a 
javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, 
Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
213/2015. (09.21.)  

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 20:07-20:20 óráig zárt ülésen tárgyalt, majd Dr. Sajtos 
Sándor polgármester megköszönte a munkát és az ülést 20:20 órakor bezárta.  
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Sajtos Sándor Eőryné Dr. Mezei Orsolya  
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 


