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Tahitótfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

 
 
Szám:  24/2015 
Határozatok száma: 236-272/2015.(11.26.) 
Rendeletek száma: 22/2015. (XI.26.) 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. november 26-án megtartott nyílt üléséről. 

 
Tárgyalt napirendi pontok:  
 

1. Tájékoztató a felnőtt háziorvosi ellátásról 
Előadó:  Dr. Bellavics Erzsébet háziorvos 
 Dr. Magyar Gábor háziorvos 

 
2. Adó és díjrendelet felülvizsgálata 

Előadó:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 
 

3. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 
 

4. Bizottságok tájékoztatója 
Előadó:  Bizottsági elnökök 
 

5. Tahitótfalu Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 
Előadó:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 
 

6. Döntés a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015/2016 évi II. 
pályázati fordulójáról 
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

7. A Tahitótfalui Óvodák Alapító Okiratának módosítása 
Előadó:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 
 

8. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 
Előadó:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 
 

9. Tulajdoni ügyek 
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

10. Egyebek  
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 
18:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről.  
 
 
Jelen vannak:  
 
 
 Képviselők: 
 Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 Csörgő Mihály alpolgármester 
 Gaál Sándorné 
 Kubanek István 
 Nagyházu Miklós 
 Vaczó Zoltán 
 
 
Távol maradt képviselők:  Karácsony Ádám 
  Dr. Pálvölgyi Tamás  
 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. Javaslatot tett a napirendre, kérdezte 
a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a napirendet elfogadta: 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
236/2015. (11.26.)  

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 felnőtt háziorvosi ellátásról 
 
Dr. Sajtos Sándor: köszönti Dr. Magyar Gábor háziorvost, és felkéri a tájékoztatásra.  
 
Dr. Magyar Gábor: a tavalyi állapothoz képest jelentős változás nincs. Az ellátott betegek 
száma 1807 főre nőtt, az OEP finanszírozás az elmúlt öt év összesítését és a kártyapénz 
emelését figyelembe véve is relatíve csökkent.  
Az új betegirányítási rendszer, a szakellátás új körzetesítésének hatékonysága még nem 
mérhető fel a tapasztalatok csekély volta miatt, de sok gondunk még nem adódott vele.  
A személyi feltételek változatlanok, rendelő műszerezettsége és számítógépes ellátottsága az 
eszköztámogatásának köszönhetően javult.  
A nyár folyamán – a Falugondnok kérésére – jeleztük az Önkormányzat felé írásban az épület 
állapotának romlását. Az ÁNTSZ által lefolytatott vizsgálat megállapította, hogy nagyon 
repedeznek a falak.  
A szakintézeti háttér egyre labilisabbnak tűnik, időnként nagyon hosszú a várakozási idő a 
szakrendeléseken. Egyre több beteg jön vissza, hiszen a betegeket el kell addig is látni, 
továbbá statisztikailag is megnövekedtek a feladatok.  
 
Dr. Sajtos Sándor: az orvosi ügyelet az elmúlt időszakban már szóba került, hiszen Dr. Bazsa 
Márta az orvosi ügyelet üzemeltetője jelezte, hogy a személyi háttér hiánya sok problémát 
jelent a működtetés során. Arra kértem, hogy vizsgálja felül milyen feltételek javítása 
szükséges a problémamentes működéshez. A jövőre való tekintettel és a szabadságolási 
renddel kapcsolatban is egyeztetnünk kell az orvosokkal, és a gyermekorvossal. Az ügyelet 
kapcsán mi vagyunk a gesztor település ezért ezt a problémát nekünk kell megoldani.  
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, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta.  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
237/2015. (11.26.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Magyar Gábor 
háziorvos beszámolóját elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 12.15. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Dr. Sajtos Sándor: Dr. Bellavics Erzsébet háziorvos nem küldött beszámolót, és nem is jelent 
meg az ülésen.  
Schottner Jánosné és Karácsony Ádám képviselő 18:18 órakor megérkezett az ülésre.  
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2. npr. Adó és díjrendelet felülvizsgálata 

 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: ismerteti az előterjesztést. 
 

I. Tartalmi összefoglaló: 
 
A helyi adókat szabályozó rendeletek felülvizsgálatára évente szükségszerűen - a vonatkozó 
törvényi változások figyelembevételével - kerül sor. 
 
Az Önkormányzat által kivethető helyi adók keret szabályait az 1990. évi tv.  (továbbiakban 
Htv.)  „A helyi adókról” szóló törvény rögzíti. 
 
A deregulációra irányuló felülvizsgálat során megállapításra került, hogy a rendeletek 
preambulumában elavult jogszabályi hivatkozások szerepelnek, amelyek más módon nem 
korrigálhatók, így jogalkotási kötelezettségeinknek eleget téve új helyi adó rendelet 
megalkotását javaslom, az eddigi hatályon kívül helyezése mellett. 
 
Az adórendeletek felülvizsgálata tárgyának keretében kerülnek felülvizsgálatra az 
alkalmazott adómértékek, és a bevezetett kedvezmények is. Ezek részleteinek kifejtésére az 
egyes adónemeken belül kerül sor. 
 
Arra kellett különös figyelemmel lennünk, hogy az NGM tájékoztatásának megfelelően 
valamint Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 32. §.-a értelmében a helyi 
adó fizetési kötelezettség növekedését (pl. adómérték emelés, mentesség) eredményező 
rendeleti szabályozást vagy új adónemet bevezető rendeletet, annak hatálybalépését 
megelőző legalább 30 nappal előbb ki kell hirdetni. Erre tekintettel, ha az Önkormányzat 
említett adórendeletet 2016. január 01.-től kívánja hatályba léptetni, akkor azt legkésőbb 
2015. december 1.-jén ki kell hirdetnie, amely az elfogadást követő első napon lehetséges, 
tehát legkésőbb 2015. november 30.-ig kell megalkotni az új adórendeletet.   
 
Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk következményeként 2007-től megszűnt az 
önkormányzatok joga a törvénytől eltérő kedvezmények és mentességek bevezetésére. A 
helyi adókról szóló 1990 évi C. tv. (továbbiakban: Htv.) 4.§-a és 5.§-a szabályozza az 
önkormányzat adóztatási jogát: 
 

„4. § Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén a következőkre 
terjed ki: 

a) az ingatlantulajdonra, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra, 
b)11

 

c) nem állandó lakosként való tartózkodásra és 
d) az e törvényben meghatározott gazdasági tevékenység gyakorlására (a 
továbbiakban együtt: adótárgy). 

5. § Az önkormányzat rendeletével: 
a) vagyoni típusú adók, 
b) kommunális jellegű adók, továbbá 
c) helyi iparűzési adó bevezetésére jogosult.” 
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Az Országgyűlés 2015. június 16.-án elfogadta a 2016. évet érintő adótörvény módosításokat 
tartalmazó jogszabályt, amely a 2015. évi 90. számú Magyar Közlönyben jelent meg. 
Gyakorlatilag a helyi adók tekintetében csak az iparűzési adó tekintetében vezetett be 
változásokat a vállalkozó háziorvosok, védőnők számára adható mentességet biztosítva. 
 

II. Az egyes adónemek 
 
Az iparűzési adó mértékének felső határát központi szabályozás a helyi adókról szóló 
törvényben rögzíti, valamint kimondja az egységes alkalmazás kötelezettségét is. 
A maximum adómérték 2 %, településünkön ez 1,5 %, amelynek egységesen kell 
érvényesülni, annak differenciálására nincs lehetőség. 
 
Az építményadó mértékének törvényben rögzített felső határa (Htv.16.§ a. pont.)          
1.100.- Ft/m2. A fogyasztói árindexszel valorizált adómaximum 2015-ben 1.852,1 Ft/m2. 
 
A jelenlegi mértékek: 
- 100 m2 alapterületig                                      140.- Ft/m2, 
- 100 m2 feletti rész esetén                             200.- Ft/m2, 
- üdülő és hétvégi ház, garázs, stb.                 735,- Ft/m2, 
- nem lakás céljára szolgáló építmény            525,- Ft/m2 
 
A hatályos adórendelet az adótárgyak hasznos alapterülete és egyes fajták szerint is 
differenciál.  
 
A javaslat alapján a 100 m2 –ig terjedő méretű lakások adómértékét 170,- Ft/m2 összegre 
emelnénk fel, ez + 30,-- Ft/m2 –es adómérték emelést jelent. 
 
Költségvetési kihatása az emelésnek:  
- lakás 100 m2-ig 1263 db lakás,   + 2.720.400,-- Ft,  
- lakás 100 m2 felett 983 db lakás + 2.949.000,-- Ft,  

                                         összesen   5.669.400,-- Ft/ év többlet adóbevételt generál. 
 
 
Az idegenforgalmi adó (ifa) 2015. évi mértéke 400,- Ft/fő/éj, ezt nem tervezzük emelni. 
Az idegenforgalmi adó mértékéről a Htv. 6.§. alapján az önkormányzatok döntenek, de 
mértéke nem haladhatja meg a szállásért kért ellenérték 4 %-át. A turisztikailag frekventált 
területeken fizetendő ifa mindig jelentősen meghaladja a kevésbé népszerű városokban 
meghatározott összeget, de arra is van példa, hogy a csoportos turizmus esetén többet kell 
fizetni, vagy például a többgyermekes családok kedvezményben részesülhetnek. A 
Nemzetgazdasági Minisztérium Jövedelemadók és Járulékok Főosztályának tájékoztatója 
szerint a 2016. évre kiadott valorizáció szerint a maximálisan alkalmazható adómérték a 
tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó esetében 505,1 Ft/vendégéjszaka. 
Az adót a városban lakóhellyel nem rendelkező vendégként megszálló magánszemélyek 
kötelesek fizetni, amelyet a szállásadó köteles a vendéggel közölni, illetve azt tőle beszedni, 
majd az adóhatóság felé havonta bevallani és befizetni. 
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A realizált idegenforgalmi adóbevételeket a központi költségvetés forintonként 1,55 Ft állami 
támogatással egészítette ki 2015. évben, remélhetően 2016. évben sem változik. 
Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az előterjesztést 
megtárgyalni és a kapcsolódó rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjék. 
 
Gaál Sándorné: a Gazdasági Bizottság november 17-i ülésén foglalkozott a helyi adók 
mértékének megállapításával, esetleges módosításával.  
A Bizottság az építményadó mértékét 100 m2-ig terjedő lakás és garázs esetén 140 Ft/m2-ről 
170 Ft/m2/év összegre javasolja emelni, a többi díjtétel mértékén nem javasol változtatást.  
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a Gazdasági Bizottság javaslatát támogatja, most 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó 
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
238/2015. (11.26.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évben az 
építményadó mértékét, a 100 m2-ig terjedő lakás és garázs esetén            
170,- Ft/m2/év összegre emeli, a többi díjtétel mértékén nem változtat.  
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására, az adó és 
díjrendelet módosítására. 
 
Határidő: 2015. 11.30. 
Felelős: jegyző 

 
Gaál Sándorné: a 2016 évi adókedvezményekre irányuló kérelmek benyújtási határideje a 
Gazdasági Bizottság javaslata szerint 2016. január 15. lenne.  

Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a Gazdasági Bizottság javaslatát támogatja, most 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó 
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.   
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
239/2015. (11.26.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntése alapján a 
2016 évi adókedvezményekre irányuló kérelmek benyújtási határideje 
2016. január 15.  
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására, az adó és 
díjrendelet módosítására. 
 
Határidő: 2015. 11.30. 
Felelős: jegyző 
 

Gaál Sándorné: az adócsoport kidolgozott egy előterjesztést, a telekadó bevezetésére 
vonatkozóan. Több szempontból megvizsgáltunk, végül a Bizottság arra az álláspontra jutott, 
hogy az előterjesztés jó, de további finomításra szorul, ezért nem támogattuk a javaslatot.  
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a Gazdasági Bizottság javaslatát támogatja, most 
kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó 
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
240/2015. (11.26.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016-os adóévre a 
telekadót nem vezeti be.  
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására, az adó és 
díjrendelet módosítására. 
 
Határidő: 2015. 11.30. 
Felelős: jegyző 
 

 
Gaál Sándorné: a Gazdasági Bizottság több javaslatot a rendelet-tervezettel kapcsolatban 
nem fogalmazott meg.  
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a helyi adók megállapításáról és bevezetéséről szóló rendelet-
tervezet elfogadását támogatja, 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, Schottner Jánosné, Vaczó 
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta. 
 

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
22/2015. (XI. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A HELYI ADÓK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS BEVEZETÉSÉRŐL 
 

3. npr. Tájékoztatás a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót megküldtük, 
amennyiben bárkinek kérdése van ezzel kapcsolatban, szívesen válaszolok.  
 
Dr. Sajtos Sándor: röviden beszámol az elmúlt időszak eseményeiről. A Duna-Vértes Köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás ülésein történtekről, valamint a jelenleg is 
folyamatban lévő kistérségi csatorna pályázat eseményeiről.  
November 20-án került sor Ecsedi Zsolt a Tahitótfalui Rendőrőrs új őrsparancsnokának 
bemutatkozó látogatására. November 23-án a katolikus temetőben lévő ravatalozó ügyében 
tárgyaltam. November 24-én a Pro Régió Kft. tartott szakmai konferenciát Szentendrén, a 
Városházán, a KEHOP és VEKOP pályázatok 2014-2020 programozási ciklusra vonatkozóan.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás képviselő 18:39 órakor megérkezett az ülésre.  
 
Dr. Sajtos Sándor: November 25-én Dr. Bazsa Mártával egyeztettem az orvosi ügyelet 
üzemeltetésével kapcsolatosan.  
November 26-én a konyha étterem kivitelezőjével a Cserkúti Generál Kft. képviselőjével 
Németh Péter ügyvezető igazgatóval egyeztettem. Két hét csúszást tapasztaltunk a mai 
vizsgálat során. Erre a projektre egy másik beruházás is épül, a konyhának augusztusban már 
üzemelnie kell, ahhoz, hogy a csoportszoba bővítéseket el tudjuk végezni, ezért nem csupán 
a kötbér kérdése a lényeges, hiszen a pályázati pénzt kockáztatjuk.  
 

4. npr. Bizottságok tájékoztatója 
 
  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
 
Nagyházu Miklós: a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázatra 9 pályázat érkezett, rendkívül szép 
portákat, porták előtti közterületeket láthattunk. A Bizottság értékelte a pályázatokat, de 
döntésre nem került sor, mivel nem voltunk határozatképesek. A jelenlévő tagokkal, Radnai 
Mária, Rolle Paul Valter valamint Szegedi Tibor pályázatát javasoljuk az idei pályázat 
nyerteseinek megválasztani. Döntésünk során, hangsúlyosan támaszkodtunk a közeli és 
távolabbi közterületi részeken végzett munkára is. Természetesen minden jelentkező 
munkáját köszönjük.  
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, 
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az határozatot hozta.  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
241/2015. (11.26.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi "Tiszta 
udvar, rendes ház" pályázaton induló ingatlantulajdonosok közül 
emléklappal, és plakettel jutalmazza, valamint 10.000 Ft-os díjazásban 
részesíti Radnai Mária, Rolle Paul Walter Bernd és Szegedi Tibor 
pályázókat.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 11. 30.  
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Nagyházu Miklós: a közmeghallgatás során szeretnénk a díjakat átadni.  
 

Gazdasági Bizottság  
 
Gaál Sándorné: az adóérdekeltségi kifizetések rendben megtörténtek, ebben az évben még 
egy kifizetésre kerül majd sor.  
 
  Kulturális Bizottság 
 
Kubanek István: az adventi program szervezése folyamatban van. Ezúton köszönjük 
mindenki munkáját, aki a szervezésben segítséget nyújt.  
 

5. npr. Tahitótfalu Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének 
elfogadása 

 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
Tv. (Mötv.) 119. § (4) bekezdése szerint a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés 
működtetéséről, a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről. A helyi önkormányzatra 
vonatkozó éves ellenőrzési terv Képviselő-testületi jóváhagyására előírt határidő az Mötv. 
119. § (5) bekezdése értelmében az előző év december 31. 
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése a belső ellenőrzési vezető feladatként írja elő a 
kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítását.  
 
Az Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési tervének összeállításakor a stratégia kiinduló 
pontja, hogy a belső ellenőrzésnek hozzáadott értéket kell teremteni. Ez a hozzáadott érték a 
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gazdálkodás jobb átláthatósága a legjobb gyakorlatok népszerűsítése és a megalapozott 
javaslatok végrehajtásával teremtődik meg.  
Kiemelt cél a folyamatosan változó jogszabályi környezet és az Önkormányzat működési 
összhangjának megteremtése, a vagyonvédelem, a szabályozott működés elősegítése a belső 
ellenőrzés eszközével. Cél továbbá, a belső ellenőrzés, mint tevékenység hozzáadottérték-
növelő hatásának tudatosítása, annak elérése, hogy a belső ellenőrzés az Önkormányzat 
felelős irányításának részeként, illetve egyik fontos elemeként működjön. Tevékenysége, 
annak eredménye az azt megillető szinten beépüljön, elismerésre kerüljön a 
feladatrendszerben.  
Az Önkormányzat a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása során a hatékony 
gazdálkodás megvalósítását tűzte ki célul. Az éves ellenőrzési terv összehangoltan, a 
vonatkozó jogszabályban meghatározott kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a 
rendelkezésre álló erőforrások figyelembe vételével készült el.  
A Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatalnak a hatékonyságra figyelemmel nincs módja 
belső ellenőr foglalkoztatására saját alkalmazásban, ezért ezen kötelezettséget külső 
szolgáltatóval kötött megállapodás alapján látja el, ezért az ellenőrzésekre fordított 
kapacitás és a képzésekre fordított kapacitás meghatározása nem szükséges.  
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, a határozati javaslat elfogadására.  
 
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, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, 
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta.  
 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
242/2015. (11.26.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
2016. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja, melynek végrehajtásáról a 
polgármester, a jegyző és a belső ellenőr gondoskodik.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Gaál Sándorné: a Gazdasági Bizottság készített még egy határozati javaslatot, mely szerint a 
törvényi szintű, új szabályozás keretében, Tahitótfalu Község Önkormányzata a 
vállalkozásban működő alapellátást végző háziorvosok részére mentességet állapítson meg a 
helyi iparűzési adó tekintetében. A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület számára.  
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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, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, 
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta.  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
243/2015. (11.26.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a törvényi szintű új 
szabályozás keretében a vállalkozásban működő alapellátást végző 
háziorvosok részére mentességet állapít meg a helyi iparűzési adó 
tekintetében. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
6.  npr. Döntés a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015/2016 évi II. 

pályázati fordulójáról 
 

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előterjesztést.  
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati 
fordulójának pályázói a mellékelt lista alapján: 
 
„A” típus:    „B” típus:   Kizárt pályázatok: 
     nem érkezett    0 

1. Bonifert Dorottya   
      2. Bonifert Rita                         
      3. Kovács Veronika 
      4. Szabó Kitti 
      5.   Molnár Sára Johanna   
      6.   Nagy Ádám 
      7.   Vincze Nikolett 
      8.   Kovács Ádám   
      9.   Ladányi Hunor 
    10.   Herczeg Jakab Kristóf 
    11.   Greff Dorina 
    12.   Talabos Adél 
    13.   Hartai Györgyi 
    14.   Hartai Kornélia   
    15.   Ráczkevi Beáta 
    16.   Balázs Beáta 
    17.   Maróthi Márk 
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Minden benyújtott – fent szereplő – pályázat érvényes, támogatható. 
Jelenleg a Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázat a 2016. év 2 tanulmányi félévére pályázható, 
azaz 2016. januártól-május hónapig valamint augusztustól-december hónapig, tehát 
összesen 10 hónap/év részesülnek az ösztöndíjban a hallgatók. A hallgatói jogviszony 
folyamatos fennállását a pályáztató az elektronikus rendszerében automatikusan vizsgálja, 
így amennyiben valaki nem folytatja tovább az iskolát, abban az esetben visszautalásra kerül 
az önkormányzat számára a támogatás.  
A. Testület által megítélt ösztöndíj összegét az iskola és az állam még ugyanannyi összeggel 
egészíti ki, így a tényleges ösztöndíj összege 3-szoros lesz. 2015. évben 13 pályázó részesült 
havi 4.000,-- Ft összegű önkormányzati támogatásban. A jelenleg megítélt támogatási összeg 
a 2016. évi költségvetést terheli majd. 
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó 
keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat. 
Nem részesülhetnek Bursa Hungarica támogatásban: 

- a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók  
- doktori (PhD) képzésben résztvevők  
- külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók  
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú 

hallgatója. 
 
Kérem a beérkezett pályázatok egyenkénti elbírálását, külön-külön határozat meghozatalával 
minden érvényesen pályázónál. 
A döntést 2015. november 30-ig kell meghoznia a T. Testületnek, majd ennek mentén 
december 7-ig rögzíteni kell a pályázati rendszerben, majd a bírálati anyagot december 11-ig 
meg kell küldeni az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
részére. 
 

Vaczó Zoltán: továbbra sem támogatom a pályázatot. Erős kétségeim vannak egyes 
jövedelmekkel kapcsolatban, illetve én nem támogatom ezt a fajta szétosztási módot. Ezek 
között a fiatalok között nem látok olyan jelentkezőt, akik a falu életében szerepet 
vállalnának. Én ezt fontosnak tartom és szerettem volna a szavazás előtt elmondani.  
 
Dr. Sajtos Sándor: nem érkezett észrevétel az ülés előkészítése során egy képviselőtől sem 
az előterjesztéssel kapcsolatban, ezért maradt az elmúlt években alkalmazott gyakorlatnak 
megfelelő a határozati javaslat.  
 
Csörgő Mihály: igazságosan ezt a támogatást nem lehet elosztani, nem látunk bele senki 
zsebébe, és nem is szeretnénk. Ezeket a szabályokat nem mi állítottuk fel.  
 
Nagyházu Miklós: amennyiben a jelentkezők létszáma egy bizonyos számot átlép, azért 
valamilyen szelektálást kell majd végezni.  
 
Dr. Sajtos Sándor: kérem, jövőben a Szociális Bizottság készítse elő a döntést. 
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Schottner Jánosné: éveken keresztül egy keretösszeg volt meghatározva, 500.000 Ft és 
ahányan jelentkeztek annyifelé lett osztottuk szét a támogatást. Idén már nagyon sokan 
jelentkeztek, ezért vagy létszámhatárt húzunk, vagy összeghatárt határozunk meg. 
Amennyiben a Bizottság tárgyalta volna az előterjesztést, maximum 2 fő kapott volna 
támogatást.  
 
Vaczó Zoltán: de nekik adhattunk volna 50.000 Ft-ot, és akkor az tényleg támogatás lenne.  
 
Dr. Sajtos Sándor: másfél hónapja indultunk a pályázaton, azóta ezzel kapcsolatban 
észrevétel nem érkezett.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: lépéskényszerben vagyunk. A táblázatban szereplő adatok 
dokumentáltak, vagy igazoltak?  
 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: dokumentáltak, nem tudom, hogy igazak-e. 
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: a pályázatban leírt egyéb szociális körülményeket kontrolláltuk, 
ellenőriztük? 
 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: milyen alapon? A hivatalnak erre nincs jogalapja.  
 
Dr. Sajtos Sándor: szeretném nyomatékosan rögzíteni, hogy a jövőben monitoring rendszert 
is dolgozzon ki a Szociális Bizottság.  
 
Kubanek István: szerintem indulnunk kell ezen a pályázaton jövőre is, ha másért nem akkor 
azért, hogy akik valóban rászorultak ne essenek el a lehetőségtől.  
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki Bonifert Dorottya pályázatát támogatja, most kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné), 
1 ellenszavazat mellett (Vaczó Zoltán), tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
244/2015. (11.26.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával a 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
kérelmeket elbírálta és az alábbi személyt ösztöndíj támogatásban részesíti 
a 2016. évi költségvetés terhére az alábbiak szerint: 
 
Bonifert Dorottya 4000,-- Ft/ hó 10 hónapon keresztül (a 2015/2016.-os 
tanév II. félévében és az év további részében, amennyiben tanulmányait 
folytatja). 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 
Dr. Sajtos Sándor: aki Bonifert Rita pályázatát támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné), 
1 ellenszavazat mellett (Vaczó Zoltán), tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
245/2015. (11.26.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával a 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
kérelmeket elbírálta és az alábbi személyt ösztöndíj támogatásban részesíti 
a 2016. évi költségvetés terhére az alábbiak szerint: 
 
Bonifert Rita 4000,-- Ft/ hó 10 hónapon keresztül (a 2015/2016.-os tanév II. 
félévében és az év további részében, amennyiben tanulmányait folytatja). 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 
Dr. Sajtos Sándor: aki Kovács Veronika pályázatát támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné), 
1 ellenszavazat mellett (Vaczó Zoltán), tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
246/2015. (11.26.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával a 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
kérelmeket elbírálta és az alábbi személyt ösztöndíj támogatásban részesíti 
a 2016. évi költségvetés terhére az alábbiak szerint: 
 
Kovács Veronika 4000,-- Ft/ hó 10 hónapon keresztül (a 2015/2016.-os 
tanév II. félévében és az év további részében, amennyiben tanulmányait 
folytatja). 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  jegyző 
 

Dr. Sajtos Sándor: aki Szabó Kitti pályázatát támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné), 
1 ellenszavazat mellett (Vaczó Zoltán), tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 

 
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

247/2015. (11.26.)  
HATÁROZATA 

 
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával a 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
kérelmeket elbírálta és az alábbi személyt ösztöndíj támogatásban részesíti 
a 2016. évi költségvetés terhére az alábbiak szerint: 
 
Szabó Kitti 4000,-- Ft/ hó 10 hónapon keresztül (a 2015/2016.-os tanév II. 
félévében és az év további részében, amennyiben tanulmányait folytatja). 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  jegyző 
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Dr. Sajtos Sándor: aki Molnár Sára Johanna pályázatát támogatja, most kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné), 
1 ellenszavazat mellett (Vaczó Zoltán), tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
248/2015. (11.26.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával a 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
kérelmeket elbírálta és az alábbi személyt ösztöndíj támogatásban részesíti 
a 2016. évi költségvetés terhére az alábbiak szerint: 
 
Molnár Sára Johanna 4000,-- Ft/ hó 10 hónapon keresztül (a 2015/2016.-os 
tanév II. félévében és az év további részében, amennyiben tanulmányait 
folytatja). 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 
Dr. Sajtos Sándor: aki Nagy Ádám pályázatát támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné), 
1 ellenszavazat mellett (Vaczó Zoltán), tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
249/2015. (11.26.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával a 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
kérelmeket elbírálta és az alábbi személyt ösztöndíj támogatásban részesíti 
a 2016. évi költségvetés terhére az alábbiak szerint: 
 
Nagy Ádám 4000,-- Ft/ hó 10 hónapon keresztül (a 2015/2016.-os tanév II. 
félévében és az év további részében, amennyiben tanulmányait folytatja). 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  jegyző 
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Dr. Sajtos Sándor: aki Vincze Nikolett pályázatát támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné), 
1 ellenszavazat mellett (Vaczó Zoltán), tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
250/2015. (11.26.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával a 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
kérelmeket elbírálta és az alábbi személyt ösztöndíj támogatásban részesíti 
a 2016. évi költségvetés terhére az alábbiak szerint: 
 
Vincze Nikolett 4000,-- Ft/ hó 10 hónapon keresztül (a 2015/2016.-os tanév 
II. félévében és az év további részében, amennyiben tanulmányait 
folytatja). 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 
Dr. Sajtos Sándor: aki Kovács Ádám pályázatát támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné), 
1 ellenszavazat mellett (Vaczó Zoltán), tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
251/2015. (11.26.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával a 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
kérelmeket elbírálta és az alábbi személyt ösztöndíj támogatásban részesíti 
a 2016. évi költségvetés terhére az alábbiak szerint: 
 
Kovács Ádám 4000,-- Ft/ hó 10 hónapon keresztül (a 2015/2016.-os tanév 
II. félévében és az év további részében, amennyiben tanulmányait 
folytatja). 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  jegyző 



19 

Dr. Sajtos Sándor: aki Ladányi Hunor pályázatát támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné), 
1 ellenszavazat mellett (Vaczó Zoltán), tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
252/2015. (11.26.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával a 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
kérelmeket elbírálta és az alábbi személyt ösztöndíj támogatásban részesíti 
a 2016. évi költségvetés terhére az alábbiak szerint: 
 
Ladányi Hunor 4000,-- Ft/ hó 10 hónapon keresztül (a 2015/2016.-os tanév 
II. félévében és az év további részében, amennyiben tanulmányait 
folytatja). 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 
Dr. Sajtos Sándor: aki Herczeg Jakab Kristóf pályázatát támogatja, most kézfelemeléssel 
jelezze! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné), 
1 ellenszavazat mellett (Vaczó Zoltán), tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
253/2015. (11.26.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával a 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
kérelmeket elbírálta és az alábbi személyt ösztöndíj támogatásban részesíti 
a 2016. évi költségvetés terhére az alábbiak szerint: 
 
Herczeg Jakab Kristóf 4000,-- Ft/ hó 10 hónapon keresztül (a 2015/2016.-os 
tanév II. félévében és az év további részében, amennyiben tanulmányait 
folytatja). 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására. 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  jegyző 
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Dr. Sajtos Sándor: aki Greff Dorina pályázatát támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné), 
1 ellenszavazat mellett (Vaczó Zoltán), tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
254/2015. (11.26.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával a 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
kérelmeket elbírálta és az alábbi személyt ösztöndíj támogatásban részesíti 
a 2016. évi költségvetés terhére az alábbiak szerint: 
 
Greff Dorina 4000,-- Ft/ hó 10 hónapon keresztül (a 2015/2016.-os tanév II. 
félévében és az év további részében, amennyiben tanulmányait folytatja). 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 
Dr. Sajtos Sándor: aki Talabos Adél pályázatát támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné), 
1 ellenszavazat mellett (Vaczó Zoltán), tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
255/2015. (11.26.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával a 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
kérelmeket elbírálta és az alábbi személyt ösztöndíj támogatásban részesíti 
a 2016. évi költségvetés terhére az alábbiak szerint: 
 
Talabos Adél 4000,-- Ft/ hó 10 hónapon keresztül (a 2015/2016.-os tanév II. 
félévében és az év további részében, amennyiben tanulmányait folytatja). 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  jegyző 
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Dr. Sajtos Sándor: aki Hartai Györgyi pályázatát támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné), 
1 ellenszavazat mellett (Vaczó Zoltán), tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
256/2015. (11.26.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával a 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
kérelmeket elbírálta és az alábbi személyt ösztöndíj támogatásban részesíti 
a 2016. évi költségvetés terhére az alábbiak szerint: 
 
Hartai Györgyi 4000,-- Ft/ hó 10 hónapon keresztül (a 2015/2016.-os tanév 
II. félévében és az év további részében, amennyiben tanulmányait 
folytatja). 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 
Dr. Sajtos Sándor: aki Hartai Kornélia pályázatát támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné), 
1 ellenszavazat mellett (Vaczó Zoltán), tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
257/2015. (11.26.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával a 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
kérelmeket elbírálta és az alábbi személyt ösztöndíj támogatásban részesíti 
a 2016. évi költségvetés terhére az alábbiak szerint: 
 
Hartai Kornélia 4000,-- Ft/ hó 10 hónapon keresztül (a 2015/2016.-os tanév 
II. félévében és az év további részében, amennyiben tanulmányait 
folytatja). 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  jegyző 
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Dr. Sajtos Sándor: aki Ráckevi Beáta pályázatát támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné), 
1 ellenszavazat mellett (Vaczó Zoltán), tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
258/2015. (11.26.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával a 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
kérelmeket elbírálta és az alábbi személyt ösztöndíj támogatásban részesíti 
a 2016. évi költségvetés terhére az alábbiak szerint: 
 
Ráczkevi Beáta 4000,-- Ft/ hó 10 hónapon keresztül (a 2015/2016.-os tanév 
II. félévében és az év további részében, amennyiben tanulmányait 
folytatja). 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 
Dr. Sajtos Sándor: aki Balázs Beáta pályázatát támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné), 
1 ellenszavazat mellett (Vaczó Zoltán), tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
259/2015. (11.26.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával a 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
kérelmeket elbírálta és az alábbi személyt ösztöndíj támogatásban részesíti 
a 2016. évi költségvetés terhére az alábbiak szerint: 
 
Balázs Beáta 4000,-- Ft/ hó 10 hónapon keresztül (a 2015/2016.-os tanév II. 
félévében és az év további részében, amennyiben tanulmányait folytatja). 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  jegyző 

  



23 

Dr. Sajtos Sándor: aki Maróthi Márk pályázatát támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné), 
1 ellenszavazat mellett (Vaczó Zoltán), tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
260/2015. (11.26.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával a 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
kérelmeket elbírálta és az alábbi személyt ösztöndíj támogatásban részesíti 
a 2016. évi költségvetés terhére az alábbiak szerint: 
 
Maróthi Márk 4000,-- Ft/ hó 10 hónapon keresztül (a 2015/2016.-os tanév 
II. félévében és az év további részében, amennyiben tanulmányait 
folytatja). 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 
7. npr. Tahitótfalui Óvodák Alapító Okiratának módosítása 

 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: ismerteti az előterjesztést. Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja értelmében a helyi 
önkormányzat feladata a helyi közfeladatok körében gondoskodni az óvodai ellátásról. 
Tahitótfalu Község Önkormányzata e feladatának a Tahitótfalui Óvodák fenntartásával és 
működtetésével tesz eleget. 
A Magyar Államkincstár 2014. márciusában kelt határozatával értesítette az 
önkormányzatot, hogy a beadványunk alapján az Óvoda törzskönyvi nyilvántartásában 2014. 
január 1-jei hatállyal a kormányzati funkciókódokat tekintve, a jogszabályon alapuló változást 
átvezették. 
A 2015. évi felülvizsgálat alapján megállapítottuk, hogy az alapító okirat formai szempontból 
nem felel meg a 2015. január 01. napjától kötelezően alkalmazandó formanyomtatványnak.  
Az alapító okirat módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat az előterjesztés 
mellékletét képezi azzal, hogy az eddig megszokott formátumtól eltérően most a fentiek 
szerint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, illetve a végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet által 2015. január 1. napjával bevezetett 
formanyomtatványt kell kötelezően alkalmazni. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, 
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta.  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
261/2015. (11.26.) 

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui 
Óvodák alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja, 
így az egységes szerkezetű alapító okiratot a 2. melléklet szerinti formában 
és tartalommal elfogadja. 
 
Felkéri a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a 
módosítást tartalmazó és az egységes szerkezetű alapító okiratot a MÁK 
Törzskönyvi Nyilvántartása és az intézmény részére az ÁNYK felületen 
keresztül és papír formátumban is küldje meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: jegyző 

 
8. npr. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 

 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: ismerteti az előterjesztést. 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 259/2014.(12.11.) határozatával 
elfogadta 2015. évi ülés és munkatervét, melynek értelmében a 2015. évi Közmeghallgatás 
időpontját november 23-27. közötti időszakban határozta meg.  
Javaslom, hogy a Képviselő-testület a munkatervet módosítsa és a rendezvény 2015. 
november 30-án 18,00 órakor kerüljön megtartásra.  
 

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, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, 
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta.  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

262/2015. (11.26.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 259/2014.(12.11.) 
határozatában elfogadott közmeghallgatás időpontját 2015. november 30. 
napjára módosítja.  
 
A közmeghallgatás időpontja: 2016. november 30. 18 óra 
 
Helyszíne: Népház, 2021 Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.  
 
Témája: A 2015. év gazdálkodásának értékelése, és a 2016. év gazdasági 
programja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a közmeghallgatás 
időpontjáról a helyben szokásos módon a lakosságot értesítse.  
 
A határozat módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban 
maradnak.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Ezt követően a Képviselő-testület 19-20-19:36 óráig szünetet tartott.  
 

9. npr. Tulajdoni ügyek 
 

Ingatlanvagyon-kataszter 
 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: ismerteti az előterjesztést.  
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július 20-i nyílt ülésén 
döntött az Önkormányzat ingatlan-vagyonkataszterének egyeztetésére a földhivatali 
nyilvántartással illetve a valós vagyoni érték megállapításával, amely az önkormányzat 
mérleg beszámolójában évente szerepel. 
Ezt a munkát a testület szándéka- valamint a szerződés szerint a vállalkozó elvégezte és a 
mellékelt felülvizsgálati véleményt tette, változási listával együtt ingatlanonként. 
Az elektronikus vagyonnyilvántartó programban az átvezetéseket meg kell tenni és így az 
önkormányzat vagyonának értékét a mérlegben módosítani szükséges. 
Az Mötv. vonatkozó szabályai szerint az Önkormányzat vagyonának jogszabályoknak 
megfelelő nyilvántartásáért- és aktualizálásáért, ellenőrzéséért a jegyző felelős, míg az 
önkormányzati vagyonnal való rendelkezés joga a T. Képviselő-testületet illeti meg.  
Fentiek értelmében kérem a T. Testületet, a határozati javaslat elfogadására. 
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, 
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta.  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

263/2015. (11.26.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezennel 
jóváhagyóan elfogadja az Önkormányzat ingatlanvagyon-kataszter 
felülvizsgálata eredményeképpen készült egyeztető listát, amely az 
előterjesztés elválaszthatatlan részét képezi. 
 
A vizsgálat alapján a vagyonnyilvántartásban szükséges módosítások 
átvezetésére, a mérleg főösszeg módosítására felkéri a jegyzőt. 
 
Határidő:  2015. 11.30 
Felelős: jegyző 

 
  Pest megye önálló régióvá válása 
 
Dr. Sajtos Sándor: Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 69/2015. (10.30.) PMÖ 
határozatával arra kérte fel a Pest megyei települési önkormányzatokat, hogy Pest megye 
társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében Pest megye önálló NUTS 2-es (Nomenclature of 
Territorial Units for Statistics, azaz Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája) 
régióvá válásának támogatását képviselő-testületi határozattal fejezzék ki. 
Pest Megye önálló NUTS 2-es régióvá válása azért fontos, mert az EU átlagának GDP/fő 
értéke szerint kerül megállapításra az egyes régiók fejlettségbeli besorolása, amely alapján 
kerül megállapításra többek között:  

- az EU kohéziós és vidékfejlesztési támogatásainak mértéke, 
- a támogatható tevékenységek köre és a társfinanszírozás aránya,  
- a támogatásokhoz kapcsolódó forráskoncentrációs megkötések, 
- a vállalkozásoknak beruházásokra nyújtható támogatások mértéke (maximális 

támogatási intenzitás).  
A Közép-magyarországi Régió (KMR) speciális helyzetét az okozza, hogy az egy főre jutó GDP 
tekintetében – Budapest hatása miatt – a közösségi átlag fölött áll, ezért – eltérően a többi 
hat magyar régiótól – 2014-2020 között nem jogosult olyan mértékű és feltételrendszerű 
európai uniós támogatásokra, mint a közösségi átlag 75 százaléka alatti legfejletlenebb 
régiók. 
A régióban elérhető források csökkenése elsősorban Pest megyét érinti hátrányosan, mivel 
Pest megye Budapest nélkül a kevésbé fejlett régiók jogosultsági szabályai szerint lenne 
támogatható. Ez a megye számára lényegesen több forrást jelentene úgy a gazdasági 
szereplők, mind a közszféra fejlesztéseihez, ezeket a forrásokat kevesebb tematikus 
korlátozás mentén és magasabb európai uniós támogatási intenzitás mellett lehetne 
felhasználni.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nomenclature_of_Territorial_Units_for_Statistics
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nomenclature_of_Territorial_Units_for_Statistics


27 

A fejlettségbeli lemaradás azonban nem kizárólag Pest megye leszakadó térségeinek 
köszönhető, ugyanis megmutatkoznak benne az agglomeráció sajátos problémái is. Pest 
megye helyzete speciális abból a szempontból, hogy amíg a megye peremén elhelyezkedő, 
fejlődésben egyre inkább lemaradó térségek gazdasági-társadalmi mutatói már inkább a 
kelet-magyarországi régiókéhoz hasonlóak, addig a sok tekintetben fejlettebb 
agglomerációban is jelentős az elmaradt fejlesztések száma, nehezítve az itt élők életét, az itt 
működő vállalkozások fejlődését.  
Javaslom, hogy csatlakozzunk Pest Megye Önkormányzata kezdeményezéséhez, és 
támogassuk Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válását.  
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki a javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, 
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta.  

 
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

264/2015. (11.26.)  
HATÁROZATA 

 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pest megye 
társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében támogatja Pest megye önálló 
NUTS 2-es (Nomenclature of Territorial Units for Statistics, azaz Statisztikai 
Célú Területi Egységek Nómenklatúrája) régióvá válását. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa 
Pest Megye Önkormányzata részére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Jobbik Magyarországért Mozgalom kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (kettős kereszt felállítása a híd melletti 
önkormányzati tulajdonú területen).  
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki a javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), 1 ellenszavazat 
(Vaczó Zoltán) és 1 tartózkodás (Schottner Jánosné) mellett az alábbi határozatot hozta.  
  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nomenclature_of_Territorial_Units_for_Statistics
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
265/2015. (11.26.) 

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom Tahitótfalui Tagszervezete részére engedélyezi 
kettős kereszt felállítását a Tahi Hídfő környezetében 2015.11.30-
2016.01.06-ig közterületen.  
 
A fenti időszakra átadott terület nagysága 1 m2, az építmény elbontása a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom Tahitótfalui Tagszervezetének feladata, 
a közterület teljes körű helyreállítása mellett.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 11.30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Cserker top Kft. kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát. A Cserker Top Kft építőanyag kereskedése 
a Béke út 2167 hrsz.-ú ingatlanon működik, az iparterület jelenleg legszélső területén. 
Szeretnének egy közvilágítási lámpát elhelyeztetni az ingatlan előtti villanyoszlopra, hogy 
balesetmentes legyen a közlekedés a téli időszak nyitvatartási idejében is.  
Javaslom a kérelem támogatását oly módon, hogy a lámpatest költsége kérelmező, a 
felszerelés és a közvilágítás költségét Tahitótfalu Község Önkormányzata biztosítsa.  
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki a javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, 
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta.  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
266/2015. (11.26.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a 2167 
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 

 
  Harmath András kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: Harmath András közterület-foglalási szerződése 2015. december 31-én 
lejár a Tahitótfalu 761 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon, melynek 
meghosszabbítását kéri változatlan feltételek mellett.  
 
Nagyházu Miklós: négyzetméterek rendben vannak? 
 
Dr. Sajtos Sándor: igen.  
 
Nagyházu Miklós: a vásárlók parkolása balesetveszélyes. Kérem, az üzlet tulajdonosát erre 
hívja fel a vásárlói figyelmét.  
 
Dr. Sajtos Sándor: ezért nem a kereskedelmi egység üzemeltetője a felelős, hanem a vásárló.  
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki a javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, 
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta.  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
267/2015. (11.26.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Harmath András 
részére 31 m2, a nyári időszakban (június – július - augusztus) 42 m2 
közterület-használatot biztosít az Önkormányzat tulajdonában lévő 761 
hrsz-ú ingatlanon, 2016. december 31-ig zöldség-gyümölcs üzlet 
működtetéséhez. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására, a közterület-használati szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: 2015.12.31. 
Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

  Ivanics Tímea kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: a Baba Mama Klub foglalkozásai idejére a Sportszár tükörtermének 
térítésmentes használatát kéri. A Klub már eddig is 30%-os terembérleti kedvezményt kapott 
az elmúlt években, ennek megfelelően 1078 Ft/óra bérleti díjat kellett fizetnie.  
 
Karácsony Ádám: megvizsgálnám, hogy van-e lehetőség arra, hogy elengedjük a bérleti díjat.  
 
Csörgő Mihály: egyetértek, én is ingyenessé tenném a foglalkozást. A civil szervezetek is egy 
alkalommal hetente ingyenesen használhatják a faluházat.  
 
Gaál Sándorné: de akkor a foglalkozásokon résztvevő kismamáktól sem kérhetnek díjat.   
 
Schottner Jánosné: az előadók útiköltségét ki kell fizetniük.  
 
Dr. Sajtos Sándor: javaslom, halasszuk el a döntést. 
 
  Heim Anna kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előterjesztést.  
Heim Anna, Tahi, Viola utca 88/B. (2951/1 hrsz) szám alatti lakos térkövezési és faültetési 
engedély ügyében kérvényt nyújtott be Önkormányzatunkhoz. Kérelmező a mellékelt rajz 
szerinti kialakítással kb. 12 m2 térköves burkolatot kíván kialakítani parkolóhely részére és 2 
db fát kíván közterületre telepíteni. Indoklás: Az ingatlan előtt 20 KV-os elektromos közmű 
található, így a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet rendelkezéseit a villamosművek biztonsági 
övezetéről be kell tartani. 
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki a javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, 
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta. 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
268/2015. (11.26.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Heim Anna részére 
a Viola utca 88/B alatti ingatlan elé tervezett faültetést abban az esetben 
támogatja, ha a kérelmező az ültetés során a 2/2013. (I. 22.) NGM (a 
villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek 
biztonsági övezetéről) rendeletben előírtakat betartja. 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Heim Anna részére 
a Viola utca 88/B előtti közterület burkolatának elkészítését (kb. 12 m2 
nagyságban 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 nem vállal. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 12.01. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
 Döntés az „Önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 

elnevezésű pályázat részfeladatának kivitelezőjéről 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a beérkezett ajánlatokat, és javasolja a kedvezőbb ajánlattevő 
Mile Mihály megbízását.  
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki a javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, 
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta. 
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
269/2015. (11.26.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Önkormányzat 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat 
részeként a Tahitótfalu, Hősök tere (bejárások alkalmával egyeztetett 
területeken) és Kossuth Lajos utca 26. szám közötti felújítandó járdaszakasz 
kivitelezési munkálataival, a legkedvezőbb ajánlatot tevő Mile Mihály 
egyéni vállalkozót bízza meg (címe: 2015 Szigetmonostor, Fő u. 8., 
adószáma: 67260737-1-33) bízza meg. 
 
Vállalási ár: Bruttó 2.831.781,- Ft (azaz Kettőmillió-
nyolcszázharmincegyezer- hétszáznyolcvanegy forint). 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására, a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2015. 12.10. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Tahitótfalu települési honlap megújítása és a falu arculati kézikönyvének 
elkészítése 

 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előterjesztést.  
Az elmúlt évek alatt településünk jelentős fejlődésen ment keresztül. A lakosságszám 
növekedése, rendezvényeink számának növekedése, infrastrukturális fejlesztéseinknek 
köszönhető tájékoztatási és kommunikációs kötelezettségek sokasága, valamint a 
közigazgatási rendszer átalakulása, az önkormányzat kommunikációs felületeinek 
megújítását, azok egységes megjelenésének kialakítását teszi szükségessé. 
Akik még csak úti célnak, vagy rendezvényeink látogatójaként tekintik Tahitótfalut, 
elsősorban a kommunikációs felületeken keresztül tájékozódnak rólunk. Nagyon fontos 
tehát, hogy a falu honlapja, kiadványai jól kezelhetően, egységes, igényes arculattal 
jelenjenek meg.  
Napjainkban már nemcsak a gazdasági élet szereplőinek, hanem az önkormányzatoknak is 
fontos, hogy partnereikben jellemző és pozitív kép alakuljon ki róluk. Abban, hogy 
Tahitótfalu minden lehetséges felületen, bármely célcsoporthoz szólva ugyanazt a pozitív 
képet mutathassa magáról, segítséget nyújthat egy részletesen kidolgozott, a meglévő, 
bevált értékekre, szabályokra támaszkodó Arculati Kézikönyv.  
Az Arculati Kézikönyv a tartalmi és formai elemek kidolgozását, a kommunikációs 
szabályokat foglalja össze. A kézikönyv szorítkozhat csak az alaparculatra (pl. logó, szlogen, 
színek), de ez kiterjeszthető ritkábban előforduló esetekre is (pl. karácsonyi üdvözlőlapok). 
Vannak olyan elemek, melyek a hivatali, irodai környezetben használatosak (pl. levélpapír, 
névjegykártya), és olyanok, melyek inkább az utcaképet határozzák meg (pl. utcabútorok, 
információs táblák, utcanév táblák, buszmegállók, de ide sorolhatók egyáltalán nem utolsó 
sorban a helyi rendezvényeink, de még inkább a településhatárokon kívül eső eseményeken 
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való megjelenése. A kézikönyvben nemcsak azt rögzítik, hogy mely felületeken kell az 
arculatot használni, hanem annak módját is. 
A jelenlegi települési honlap sem formájában, sem tartalmában, aktualitásában nem felel 
meg a kor igényeinek. A honlap formai és szerkezeti átalakítása, mint kommunikációs felület 
kialakítása illeszkednie szükséges a település egységes arculatához, megjelenéséhez. Ennek 
érdekében, ajánlattételi felhívást teszünk közzé szakmai cégek részére a feladat elvégzésére.  
 
Csörgő Mihály: a honlapot frissíteni kellene.  
 
Kubanek István: javaslom, halasszuk el a döntést és az ajánlatkérést.  
 
Dr. Sajtos Sándor: az előző ülésen már beszéltünk erről, előterjesztést is készítettünk erre 
vonatkozóan, észrevétel nem érkezett a képviselők részéről.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: azért kell most elkezdeni, mert holtszezon van. Az ajánlatokat 
tájékoztató jelleggel kérjük csak be.  
 
Kubanek István: nem értem miért ilyen fontos most a felhívás közzététele. Szeretném, ha a 
Bizottság tárgyalhatná, mielőtt kiküldjük az ajánlatkérőket.  
 
Karácsony Ádám: javaslom, a honlapon tegyük közzé a felhívást.  
 
Dr. Sajtos Sándor: januárban tűzze napirendre a Bizottság és döntsön a kimenő ajánlatok 
tartalmáról. 
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: az ajánlat szakmai alapon lett összeállítva, a Bizottság a szakmai részt 
nem tudja felülvizsgálni.  
 
Dr. Sajtos Sándor: javaslom, halasszuk el a döntést, és januárban döntsünk a kérdésben. 
Addig kérem, a Kulturális Bizottságot, Kubanek István bizottsági elnök kérésének 
megfelelően vizsgálja meg a felhívás tartalmát, és annak eredményéről, valamint a 
meghívandó cégek, személyek listájáról készítsen előterjesztést a Képviselő-testület számára.  
Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki a javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 
 
A Képviselő-testület 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 1 tartózkodás (Dr. Pálvölgyi Tamás) mellett, az alábbi 
határozatot hozta. 
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
270/2015. (11.26.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Kulturális 
Bizottságot, hogy a település új honlapjának valamint Tahitótfalu Arculati 
Kézikönyvének elkészítéséhez, a feladat elvégzésére közbeszerzés hatálya 
alá nem tartozó beszerzés keretében megfogalmazott ajánlattételi felhívást 
vizsgálja meg és terjessze a Képviselő-testület elé.  
 
A Képviselő-testület felkéri Kubanek István bizottsági elnököt a határozat 
végrehajtására.  
 
Határidő: 2016. 01.30.  
Felelős: Kubanek István bizottsági elnök 

 
 

10. npr. Egyebek 
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: küldtem a Képviselő-testület részére egy levelet, melyben arról kértem 
tájékoztatást, hogy a kerékpárúttal kapcsolatban a Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kért 
szakértői anyag elkészítését megkezdjük-e? 
 
Dr. Sajtos Sándor: a 11-es út melletti, valamint a szigeten haladó nyomvonalra is készült 
engedélyezési tervdokumentáció, mi pedig most egy harmadik lehetőséget szeretnénk 
megvalósítani. 
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: igen, de ez a hatástanulmány hiányzik. Két ajánlatot kértem be, mely 
szerint ennek a költsége nagyságrendileg 2.500.000 Ft. 
 
Dr. Sajtos Sándor: át kellene beszélni ezt szakemberekkel is.  
 
Gaál Sándorné: Polgármester Úr jutalmazására szeretnék javaslatot tenni. Az elvégzett 
munkát figyelembe véve és azt értékelve, 1 havi illetmény kifizetését javaslom Polgármester 
Úr számára. 
 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: 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 (Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. (Dr. Sajtos Sándor nem 
szavazott.) 
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
271/2015. (11.26.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Sajtos Sándor 
polgármestert 1 havi bruttó bérének megfelelő jutalomban részesíti a 
költségvetési tartalék terhére.  
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 12.31. 
Felelős: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 

 
Nagyházu Miklós: szabadidő park és a gát utcai játszótér felújítását tervezzük, Rédai Erika 
bizottsági tag segít a tervezésben.  
 
Gaál Sándorné: felújítottuk a Hősök terét, szerintem nagyon szép lett a közterület és 
megdöbbenve tapasztaltam, hogy az új térkőburkolatra felállnak az autók. Tudnánk-e 
valamit tenni annak érdekében, hogy megóvjuk a burkolatot.  
 
Dr. Sajtos Sándor: az üzletek működtetőivel egyeztetnem kell az árufeltöltésről, továbbá 
forgalomtechnikai szempontból is meg kell vizsgálnunk a kialakított helyzetet. 
Egyes tulajdoni ügyek tárgyalására 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, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, 
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta. 
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

272/2015. (01.15.)  
HATÁROZATA 

 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyes tulajdoni 
ügyek tárgyalására, 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 20:50 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 

 
 
 


