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Tahitótfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

 
 
Szám:  23/2015 
Határozatok száma: 215-229/2015.(11.05.) 
Rendeletek száma: 21/2015. (XI.06.) 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. november 5-én megtartott nyílt üléséről. 

 
Tárgyalt napirendi pontok:  
 

1. Tájékoztató a konyha működéséről 
Előadó:  Pánczélné Lakatos Judit konyhavezető 

 
2. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról 
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 
 

3. Tájékoztatás a 2015. évi előirányzatok szeptember 30-i teljesítéséről 
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke 
 

4. A 2015. évi III. negyedéves adatok alapján az előirányzatok módosítása 
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke 
 

5. Bizottságok tájékoztatója 
Előadó:  Bizottsági elnökök 
 

6. Tulajdoni ügyek 
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

7. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátásának, szervezeti keretének 
felülvizsgálata 
Előadó:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 
 

8. Egyebek 
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 5-én 
18:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről.  
 
 
Jelen vannak:  
 
 
 Képviselők: 
 Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 Gaál Sándorné 
 Kubanek István 
 Nagyházu Miklós 
 Dr. Pálvölgyi Tamás 
 Schottner Jánosné 
 Vaczó Zoltán 
 
 
Távol maradt képviselők:  Csörgő Mihály alpolgármester 
 Karácsony Ádám  
 
 
Tanácskozási joggal:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 
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Dr. Sajtos Sándor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 
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, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta: 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
215/2015. (11.05.)  

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 

  



4 

1. npr. Beszámoló a konyha működéséről 
 
Dr. Sajtos Sándor: köszönti Pánczélné Lakatos Judit konyhavezetőt és felkéri a 
tájékoztatásra. 
 
Pánczélné Lakatos Judit: röviden ismerteti az írásban megküldött beszámolót. Három hete 
az ÁNTSZ ellenőrzést tartott, a vizsgálat eredményét a későbbiekben kapjuk majd meg.  
 
Nagyházu Miklós: hogyan fogadják a gyermekek az új étrendet?  
 
Pánczélné Lakatos Judit: fokozatosan, 2021-ig kell bevezetni az új rendelkezéseket.  
 
Dr. Sajtos Sándor: megkezdtük a konyha-étkező építését. Terveink szerint legkésőbb a 
következő év őszén, az új konyha elkészül. Az elmúlt időszakban két gázzsámolyt vásároltunk 
a konyha számára, a kiviteli terveknek megfelelően, amelyek kiválóan működnek. A NÉBIH 
szakembere a mai nap folyamán átvizsgálta a tervdokumentációt és rendben találta.  
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, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
216/2015. (11.05.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu 
Konyha működéséről szóló beszámolót elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat kiadására. 
 
Határidő:  2015.11.30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 
 
 

2. npr. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót. A Bursa Hungarica pályázat kiírásra került, várjuk a jelentkezőket, a II. pályázati 
forduló Képviselő-testületi döntést igényel.  
Az óvodai létszámmal, valamint a házirenddel kapcsolatban is szükséges lesz még a 
Képviselő-testület döntése.  
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Dr. Sajtos Sándor: szeptember 26-án a Magyarország Szeretlek! rendezvény keretein belül, 
nagy sikerrel került megrendezésre a Parlamenti fociválogatott, Tahitótfalu, valamint 
Tóthfalu testvértelepülés barátságos futball mérkőzése, és a szüreti mulatság.  
Októberben Schuszter Gergellyel, Dunabogdány polgármesterével, több alkalommal is részt 
vettünk a Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás ülésein. A beruházás 2004-
ben indult, a Társulást 79 település alkotja, azonban három település a lakosságszámra 
hivatkozva olyan döntéseket tud hozni, amely hátrányosan érinti a többi tagönkormányzatot. 
Az elmúlt években történt törvényi változások miatt, a tervezett költségcsökkentés helyett 
inkább költségnövekedésre lehet a beruházás befejeztével számítani. A rezsicsökkentés 
következtében, a felmerülő plusz költségek megfizetésével a lakosságot terhelni nem lehet, 
ezért az önkormányzatra hárul ennek kiegyenlítése. A plusz költségekre vonatkozóan kértünk 
pontos elszámolást a projekt gesztortelepülésének polgármesterétől. Felvetettük a kiválás 
lehetőségét is, azonban azt a választ kaptuk, hogy ebben az esetben a települést 100-
200.000.000 Ft visszatérítési kötelezettség terhelheti. A tárgyalások folyamatban vannak, a 
legkedvezőbb feltételekkel szeretnénk a problémára megoldást találni.  
Október 13-tól minden kedden szakmai ügyfélfogadást tartunk a Polgármesteri Hivatalban 
Bana Erzsébet műszaki munkatárs alkalmazásával, a csatorna pályázat házi bekötései 
ügyében.  
Október 7-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban alapvetően mezőgazdasági és ahhoz 
kapcsolódó termékfeldolgozási lehetőségek iránt érdeklődtem.  
Október 15-én Batári Csabával a Dunakanyar Sportegyesület vezetőjével a TAO pályázat 
kapcsán, a Sportszár épületének felújításával összefüggésben tárgyaltam.  
Október 16-án volt Pócsmegyeren az Inkubátorház átadó ünnepsége, majd 19-én helyszíni 
bejárást tartottunk az A-Híd Zrt., a Penta Kft., valamint az alvállalkozók részvételével a 
kistérségi csatornapályázat kapcsán.  
Október 20-án a Pest Megyei Kormányhivatal ellenőrzést tartott a hivatalban a 
munkaszerződésekre vonatkozóan, mindent rendben találtak.  
Október 21-én a DMRV Zrt. vezérigazgatójával, Tóth Istvánnal egyeztettem a csatorna és az 
ivóvíz szolgáltatással kapcsolatosan.  
November 2-án a Dunakanyari Önkormányzati Társulás tagönkormányzataival tárgyaltunk a 
Családsegítő és Gyermekvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.  
 
Vaczó Zoltán: a közvilágítás kiépítése a Boros Izabella utcában mikor készül majd el? 
 
Dr. Sajtos Sándor: tekintettel arra, hogy a kivitelezés földkábellel történik, és erre télen nincs 
lehetőség kedd reggel 8 órakor megkezdődött a beruházás megvalósítása, amely legkésőbb 
szombatig elkészül. 
 

3. npr. Tájékoztatás a 2015. évi előirányzatok szeptember 30-i teljesítéséről 
 
Gaál Sándorné: az október 14-i Gazdasági Bizottság üléséről is beszámolnék, a napirendi 
pont keretében. Ezen az ülésen a Gazdasági Bizottság az önkormányzat ¾ évi 
költségvetésének teljesítését vizsgálta, a Pénzügyi Osztály által összeállított anyag alapján. A 
teljesítést az eredeti előirányzathoz képest vizsgáltuk. A bevételi oldal tételei az alábbiak: A 
normatív állami támogatás 69,12 %-ban teljesült. Költségvetésünk jelentős bevételi forrása a 
helyi adóból származó bevétel, melyet a költségvetésben mindig jelentősen alul tervezünk. 
Építményadó tekintetében az előirányzathoz 85%, a kivetéshez 79,7%-os, iparűzési adó 
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tekintetében az előirányzathoz 79,5%, a kivetéshez 73,9%-os, a gépjárműadó tekintetében 
pedig, 79%-os a teljesítés. Megállapíthatjuk, hogy a helyi adók esetében határidőre, az 
előírás 15%-a nem teljesült ebben az évben sem. Sajnos évről évre ez a tendencia, de az 
adóbehajtás révén reméljük csökkenni fog ez a szám. Saját működési bevételeink 77,5 %-ban 
teljesültek. Saját bevételünk az erdőgazdálkodás terén az első 9 hónapban elérte a 100%-ot. 
A Vízművektől átvett pénz esetében a felhasználás az előző évi keret terhére történt meg, az 
ez évi támogatás még szabad forrás. Nem terveztünk az eredeti előirányzatban pályázat 
útján nyert forrásokat, de jelentős támogatásokhoz jutott a költségvetés, sikeres pályázatok 
révén. Ezek kötött felhasználású források, a pályázati cél megvalósítására kell fordítanunk, 
melyek a következők: óvodabővítés, járdafelújítás, a Házas-patak vis maior pályázata, 
valamint a konyha étterem beruházás megvalósítására felvett fejlesztési hitel. Itt említem 
meg továbbá a komp üzemeltetésére kapott támogatást is. Az előző évi pénzmaradvány 
105.193.000 Ft.  
A szociális kiadások esetében látunk jelentős alul teljesítést, azonban fontos, hogy 
amennyiben a keret nem kerül felhasználásra, vissza kell fizetnünk. A felújítási kiadások közel 
100%-ban teljesültek. A költségvetési tartalék tehát, 180.862.000 Ft  
A Gazdasági Bizottság az Önkormányzat 2015. évi ¾ éves teljesítéséről szóló beszámolót 
egyhangúlag elfogadta.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a beadott vis maior pályázatunk elbírálására, e hónap végéig sor kerül. 
Azért nem kezdtük még el a rekonstrukciót, mert a jelenleg rendelkezésre álló előleggel nem 
tudjuk lefedni a beruházás költségeit. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve 
kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a Gazdasági Bizottság javaslatát elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
217/2015. (11.05.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2015. évi költségvetése 3/4 évi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a költségvetés további 
végrehajtására.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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4. npr. A 2015. évi III. negyedéves adatok alapján az előirányzatok módosítása 
 

Gaál Sándorné: a költségvetésünk előirányzat módosításának a szükségességét az évközben 
meghozott, előre nem tervezett kormányzati és saját hatáskörben meghozott döntések 
következtében kell elvégezni, Ezek a módosítások a bevételi és a kiadási oldalt is egyaránt 
érintik.  
Ismerteti az előterjesztést.  
 
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében Kormányzati hatáskörben az alábbi előirányzat 
módosítások váltak szükségessé: 
 

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  
- 2014.évről áthúzódó bérkompenzáció   373 e Ft 
- 2015. évi bérkompenzáció                                                       3.315 e Ft 

  Összesen:                            3.688 e Ft 
 

II. Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak 
támogatása:   
  
- 2014.és 2015.évi normatív támogatás elszámolási különbözete  1.322 

e Ft 
 2014. évi elszámolásból kiegészítő támogatás    5 598 
e Ft 
   Összesen:                   6.920 e Ft 

 
III. Pályázaton elnyert felhalmozási célú támogatások (államháztartáson belülről) 

- Almásy utcai óvoda csoportszoba bővítés (konyha helyére)  22.000 e Ft 
- Házas patak (Vis maior)              8.200 e Ft

  
- Hősök tere, Kossuth L.u. járda-felújítás                        12.652 e Ft

  
 Összesen:            42.852 e Ft 

 
   Az Önkormányzat költségvetésében saját hatáskörben 2015. szeptember 30.-ig teljesült, 
nem tervezett bevételi előirányzatok miatt az alábbi módosítások váltak szükségessé: 
 

IV. A Konyha-étkező beruházás építési költségeire korábban engedélyezett hitelkeret 
40 millió forinttal történő emelésére kértünk engedélyt, melynek elbírálása 
jelenleg folyamatban van: 
 
- Hosszú lejáratú hitel felvétele    40.000 e Ft 

 
V. Az adóbevételek közül a szeptember 30.-i teljesítési adatok alapján az alábbi 

adónemek bevételi előirányzatait emeljük: 
 

- Építmény-adó     5.000 e Ft 
- Idegenforgalmi adó   1.000 e Ft 
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- Talajterhelési díj    1.000 e Ft 
 Összesen:     7.000 e Ft 
 

VI. A saját bevételek előirányzatai közül a következők módosulnak: 
 

- Igazgatási díjak, késedelmi pótlék   8.000 e Ft 
- Erdőgazdálkodás bevétele  10.000 e Ft 
- Kiszámlázott forgalmi adó    2.000 e Ft 
- Közvetített szolgáltatások     1.000 e Ft 
- Tulajdonosi bevételek (osztalék)     1.000 e Ft 

 Összesen:    22.000e Ft 
 

VII. Az előző évi várható  pénzmaradvány 100 000 e. Ft volt, mely  a tényleges zárási 
adatok ismeretében 105 364 e. Ft-ra módosult. 

             
   
A bevételi előirányzatok módosítása kormányzati és saját hatáskörben összesen: 127.824 
e. Ft 
 
A kiadási előirányzatok közül kormányzati és saját hatáskörben az alábbi tételek 
módosulnak: 
 

- Személyi juttatások     18.500 e. Ft 
- Munkaadói járulék                    6.500 e. Ft 
- Dologi kiadások (beruh.áfával)  99.690 e. Ft 
- Egyéb működési célú kiadások  -8.783 e. Ft 
- Beruházások, felújítások (áfa nélkül)   6.082 e Ft 
- Finanszírozási kiadások   16.038 e Ft  

     Összesen:                         138.027 e. Ft 
 
A kiadási előirányzatok közül több tételt érint változás. Ennek nagy része átcsoportosítás, 
technikai okokból van rá szükség (könyvelés helye, rovat-szám vagy főkönyvi szám 
megváltozott).  
A bérköltség növekedést  

- a képviselőtestület által korábban elfogadott fizikai dolgozókat érintő 
béremelés (3.000 e Ft),  

- polgármester részére visszamenőleges hatállyal megállapított pótlék (800 e 
Ft) 

- polgármester részére projekt-jutalom (3.000 e Ft) 
- fizikai állomány jutalmazása, a pihenőnapokon végzett túlórák és egyéb 

költségtérítések kifizetése (2.000 e Ft), 
- a központi keretből kifizetett bérkompenzáció (3.000 e Ft),  
- valamint a közfoglalkoztatottaknak kifizetett munkabér (6.700 e) indokolja. 

 
A többlet-kiadásokat a működési tartalék, a nem tervezett saját bevételek 
és a központi támogatás együttesen fedezik.  
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A beruházási kiadások előirányzatának módosítása a következő tételekből áll össze: 
- Konyha-étkező építéshez hitelkeret emelés  40.000 e. Ft 
- Almásy utcai óvoda bővítés   22.000 e. Ft 
- Hősök-tere járda-felújítás   12.652 e. Ft 
- Házas patak rendezése Vis maior    8.200 e. Ft 

    Összesen:  82.852 e. Ft 
A 2014.decemberben a Kincstár által kiutalt finanszírozási előleg idei visszafizetése a 
tartalék-keretből történt. 
Tahitótfalu Község Önkormányzatának 2015. évi eredeti költségvetési előirányzata 
           1  236 482 e. Ft 
Módosítás             138 027 e. Ft 
Módosított előirányzat       1 374 509 e. Ft 
 
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében kormányzati hatáskörben az alábbi 
módosítás szükséges: 

     
-    bérkompenzáció 1.200 e. Ft 

 
A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének eredeti bevételi és kiadási 
előirányzata 
             104.212 e. Ft 
                 1.200 e.  Ft  módosítás 
        105.412 e. Ft módosított előirányzat 
Az Óvoda költségvetésében kormányzati hatáskörben az alábbi módosítás szükséges: 

     
-    bérkompenzáció 2.200 e. Ft 
-  

Az Óvoda 2015. évi költségvetésének eredeti bevételi és kiadási előirányzata 
    109.493 e. Ft 
        2.200 e.  Ft  módosítás 
   111.693 e Ft módosított előirányzat 
 
Tájékoztatom T. Bizottságot, hogy a SZÖT és DÖT 2015. évi költségvetésének módosítására 
az első 9 hónap adatait figyelembe véve nem volt szükség. 
 

Dr. Sajtos Sándor: a beadott vis maior pályázatunk elbírálására e hónap végéig sor kerül. 
Azért nem kezdtük még el a rekonstrukciót, mert a jelenleg rendelkezésre álló előleggel nem 
tudjuk lefedni a beruházás költségeit. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve 
kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a Gazdasági Bizottság javaslatát elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.  
  



10 

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
21/2015. (XI. 6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2015. (II.13.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
Ezt követően a Képviselő-testület 19:30- 19:52 óráig szünetet tartott. 
 
 

5. npr. Bizottságok tájékoztatója 
 
Nagyházu Miklós: jövő hétre tervezünk bizottsági ülést, ahol a „Tiszta udvar, rendes ház” 
pályázatra beérkezett pályázatokat szeretnénk értékelni. Aki nem tud eljönni, kérem, küldje 
el a szavazatát, legalább két ingatlant értékeljen.  
 
  Kulturális Bizottság  
 
Kubanek István: november 4-én ülésezett a Bizottság. Az Advent Tahitótfalun rendezvény 
előkészítését, valamint a helyi értéktár összeállítását tűztük napirendre. A település 
értéktárát Vaczó Zoltán képviselő állította össze, 8 pont alá szedve településünk értékeit. A 
Kulturális Bizottság javasolja az összeállított lista elfogadását.  
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a Kulturális Bizottság javaslatát elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
218/2015. (11.05.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kulturális 
Bizottság javaslata alapján, jóváhagyja a Települési Értéktár tartalmát 
lehetőséget biztosítva annak folyamatos bővülésére.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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Kubanek István: a Kulturális Bizottság támogatta a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú 
Alapítvány kérelmét, mely az iskoláskorú gyermekek karate - kung-fu edzéseinek 
támogatására vonatkozik.  
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a Kulturális Bizottság javaslatát támogatja, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
219/2015. (11.05.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 100.000 Ft 
támogatást állapít meg, a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú 
Alapítvány javára, az iskoláskorú gyerekek karate - kung-fu edzéseinek 
lebonyolítására. 
 
Tekintettel arra, hogy a foglalkozás ingyenes, a Képviselő-testület a 
Sportcsarnokot térítésmentesen biztosítja az Alapítvány számára.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatás átutalására, a 
határozat végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 12.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Kubanek István: idén nem a Tescoban hanem a COOP üzletházban gyűjtenek a 
rászorultaknak.  
 
Gaál Sándorné: az adventi koszorúk, a karácsonyfák és a fényfüzérek kihelyezésre kerülnek 
idén is, mind Tahi, mind Tótfalu településrészen. 
 
Schottner Jánosné: az Egészségház kertjében is van egy fenyőfa, ami díszítésre vár.  
 
Dr. Sajtos Sándor: december 22-től lesz díszkivilágítás.  
 
  Közbeszerzési Bizottság  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: a Bizottságnak nem volt ülése.  
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Szociális Bizottság 
 
Schottner Jánosné: nem volt bizottsági ülés. Zárt ülésen szeretnék majd néhány dolgot 
megtárgyalni. Az ingyenes rákszűrés megtörtént október 22-én, a következő 2016. március 
17-én lesz. Készülünk a karácsonyra, az idősek napja december 10-én lesz. Idén kimarad a 
tahisi Tesco-ban a gyűjtés. December 18-án az önkormányzat nevében ételt osztunk majd, 
illetve kis csomaggal szeretnénk a rászorultaknak kedveskedni.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a Kulturális Bizottság javasolja a tahitótfalui Epermester pincészet, 
valamint a Boldog Pisztráng Kft. termékeit a Pest Megyei Gasztronómiai Értéktárba 
felvetetni. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki a Kulturális Bizottság javaslatát támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
220/2015. (11.05.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pest Megyei 
Közgyűlés felhívásában megjelent, megyei értékek gasztronómiai 
értéktárába a tahitótfalui Epermester Pincészet, valamint a Boldog 
Pisztráng Kft élelmiszeripari termékeinek felvételét javasolja. 
 
A 2016-ban megjelenő kiadványba való megjelenéshez, a termékekre 
vonatkozó leírást és dokumentációt, azok összegyűjtését követően, az 
önkormányzat továbbítja a megyei értéktár illetékese részére. 
 
Határidő:  2015. 12. 31. 
Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Schottner Jánosné: a tüdőszűrés már megkezdődött. Javaslom, hogy influenza oltásra is 
minél többen jelentkezzenek.  
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6. npr. Tulajdoni ügyek 
 
 Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kollégium 

és Gyermekotthon kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: Az intézmény 2015. szeptember 14-én érkezett levelében az Ifjúsági Tábor 
térítésmentes használatát kérte a 2016. május 5-re tervezett DÖK nap megrendezéséhez.  
Idén május 7-én az iskolában tanuló hallássérült gyermekek és halmozottan fogyatékos 
óvodás társaik már igénybe vették a tábort. A használat során a bérleti szerződésben 
foglaltaknak megfelelően járt el az iskola, nem történt károkozás, ezért javaslom a kérelem 
támogatását. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
221/2015. (11.05.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Cházár 
András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény kérelmét, és az 
iskola által, az iskola Diákönkormányzata részére szervezett program 
lebonyolításához az Ifjúsági tábor területét, valamint a vizesblokkokat 
ingyenesen biztosítja.  
 
A rendezvény időpontja: 2016. május 5.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására, a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2016. 05.05. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
 A Tahitótfalu konyha-étkező beruházás helyszínén, a 2510 hrsz-on a Magyar 

Telekom Nyrt tulajdonában lévő távközlési kábel kiváltása 
 
Dr. Sajtos Sándor: a Tahitótfalu 2510 hrsz-on épülő konyha étterem beruházáshoz 
kapcsolódóan egy Magyar Telekom Nyrt tulajdonában lévő távközlési légkábel kiváltása vált 
szükségessé. A kiváltáshoz szakmai tervezés, illetve kivitelezési költség tartozik. Figyelemmel 
a szolgáltató hosszú időt igénybevevő eljárásrendjére, a tervezést mihamarabb célszerű 
megkezdeni. 
Az előzmények ismeretében, az alábbiakban olvasható a Kalocsai László, a Magyar Telekom 
Nyrt Hálózatfejlesztési igazgatóság, Budapesti tervezési osztálya osztályvezetőjének tárgyban 
megküldött levele, melyben két műszaki megoldást vázolt a szolgáltató. Mivel az ingatlan 
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elkerülését semmi nem indokolja, így az első pontban leírt műszaki megoldás megvalósítása, 
valamint az ehhez kapcsolódó tervezési díj vállalása szükséges. 
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
222/2015. (11.05.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2510 hrsz-on lévő 
Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő távközlési légkábel kiváltását a 
szolgáltató által meghatározott műszaki tartalommal a Faluudvar 
ingatlanán belül, földkábel elhelyezésével valósítja meg, alépítménybe 
építve, követve a jelenlegi nyomvonalat és igazodva a belső út, parkoló, 
stb. kialakításokhoz. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2015. 12.31. 
Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Nagyházú László felajánlása 
 
Dr. Sajtos Sándor: Nagyházú László a 03/1 hrsz. alatt felvett erdő művelési ágú termőföld 
tulajdonrészét felajánlotta megvásárlásra. A vételár 65 Ft/m2. 
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: hogyan állnak a haszonbérleti kifizetések? 
 
Dr. Sajtos Sándor: holnap kezdődnek az utalások, november végégig kerül majd sor a 
változatlan összegek átutalására.  
Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, 
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 
223/2015. (11.05.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdoni lapon a 
Tahitótfalu külterület 03/1 hrsz. alatt felvett, erdő művelési ágú termőföld, 
ifj. Nagyházú László (2022 Tahitótfalu, Nefelejcs utca 18.) tulajdonát 
képező, 6816/1527984 tulajdoni arányát (7239,89 m2) 470.593 Ft (65 
Ft/m2), áron megvásárolja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására, az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2015. 12.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Rajos István felajánlása 
 
Dr. Sajtos Sándor: Rajos István szintén a 03/1 hrsz. alatt felvett erdő művelési ágú termőföld 
tulajdonrészét ajánlotta fel megvásárlásra. A vételár szintén 65 Ft/m2. 
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
224/2015. (11.05.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdoni lapon a 
Tahitótfalu külterület 03/1 hrsz. alatt felvett, erdő művelési ágú termőföld, 
Rajos István (2021 Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky út 4.) tulajdonát képező, 
4080/1527984 tulajdoni arányát (4.334 m2) 281.710 Ft (65 Ft/m2), áron 
megvásárolja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására, az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2015. 12.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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  Rédai Kft kérelme a 097 hrsz-ú közút elnevezésére 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát és javasolja annak elfogadását. Mivel a 
témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a 
javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
225/2015. (11.05.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja, 
hogy az Önkormányzat tulajdonában levő külterület 097 hrsz-ú „közút” 
Gomba utca elnevezést kapja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 12.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Miskovics Róbert kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (közvilágítási lámpatest felszerelése), és 
javasolja annak támogatását. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem 
volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, 
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 
226/2015. (11.05.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a 3047 
hrsz-ú ingatlan előtti közterület megvilágításához, amennyiben az ingatlan 
tulajdonosa vállalja a lámpatest költségének megfizetését.   
 
A felszerelés és a közvilágítás költségeit Tahitótfalu Község Önkormányzata 
biztosítja.  
 
Lámpatest összege: 55.000.-Ft,  
Felszerelés és egyéb költség: 30.000.- Ft. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 12.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
 
  Cserker Top Kft. hóeltakarítási szerződésének meghosszabbítása 
 
Dr. Sajtos Sándor: javaslom az elmúlt évhez hasonló feltételekkel kössük meg az idei 
szezonra is a szerződést. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
227/2015. (11.05.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek 
hóeltakarítási, és csúszásmentesítési feladatainak ellátásával megbízott 
Cserker-Top Kft. szerződését a 2015/2016. évre meghosszabbítja.  
 
A vállalási árak módosítására nem kerül sor.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015.12. 31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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7. npr. Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Megállapodás módosítása 
 

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: idei évben változott a gyermekvédelmi törvény és egyéb 
jogszabályok, amely alapján 2016. január 1-től megváltozik ezeknek a feladatoknak az 
ellátási kötelezettsége. Ennek megfelelően a klasszikus, terepen végezhető munkarésze 
marad itt, a hatósági része kerül be a járáshoz, és a családsegítő központ fenntartási 
kötelezettsége Szentendre Város Önkormányzatára hárul majd.  
Az önkormányzatoknak november 30-ig kell határoznia arról, hogy jövő év januártól milyen 
módon látja el, ezt a számára csökkentett tartalmú feladatot, amelynek megváltozott a 
normatív támogatási rendszere is. A DÖT keretein belül arra a következtetésre jutottunk, és 
ezt Szentendre is befogadta a hétfői társulási ülés során, hogy a jövőre mindenképpen a 
jelenleg is működő társulás keretein belül folytatódjon az ellátás.  
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
228/2015. (11.05.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Tanácsának 6/2015. (XI.02.) sz. társulási tanácsi 
határozatával elfogadott Társulási Megállapodás módosítást a határozat 
melléklete szerinti tartalommal. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a módosított Társulási 
Megállapodás aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
8. npr. Egyebek 

 
Schottner Jánosné: főterek szépen megújultak. Kérem az itt lakókat, hogy óvjuk meg együtt 
és figyeljünk együtt a meglévő virágokra, bokrokra.  
 
Gaál Sándorné: beszéltünk már arról, hogy a frekventált helyeken térfigyelő rendszert 
alakítunk ki.  
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Dr. Sajtos Sándor: szükségessé vált a településarculati kézikönyv kialakítása ezzel 
kapcsolatban több egyeztetés is volt az elmúlt időszakban erről majd a későbbiek folyamán 
döntést kell hoznunk.  
Egyes szociális ügyek vonatkozásában zárt ülés megtartását javaslom.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
229/2015. (11.05.)  

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:  Sajtos Sándor polgármester 

 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 20:55 órától zárt ülésen folytatta munkáját, majd Dr. Sajtos 
Sándor polgármester 21:35 órakor az ülést bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Sajtos Sándor Eőryné Dr. Mezei Orsolya  
polgármester jegyző 

 
 
 


