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JEGYZŐKÖNYV
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. december 10-én
Dunabogdány Község Önkormányzat Képviselő-testületével
megtartott együttes testületi üléséről.
Tárgyalt napirendi pontok:
1. Beszámoló a Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás üléséről
Előterjesztő: Schuszter Gergely Dunabogdány polgármestere
Dr. Sajtos Sándor Tahitótfalu polgármestere
2. Dunabogdány és Tahitótfalu Önkormányzatai 2016-ban történő együttműködési
lehetőségei
Előterjesztő: Schuszter Gergely Dunabogdány polgármestere
Dr. Sajtos Sándor Tahitótfalu polgármestere
3. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Újlaki Anikó jegyző helyettes
4. Tulajdoni ügyek
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
5. 2016. évi rendezvénynaptár elfogadása
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
6. Egyebek
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Dunabogdány Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 10-én 18:00 órakor a tahitótfalui
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt, együttes üléséről.

Jelen vannak:

Tahitótfalu Község képviselői:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Csörgő Mihály alpolgármester
Gaál Sándorné
Kubanek István
Nagyházu Miklós
Schottner Jánosné
Vaczó Zoltán
Távol maradt képviselők:

Karácsony Ádám
Dr. Pálvölgyi Tamás

Dunabogdány község képviselői:
Schuszter Gergely polgármester
Bánáti Bence alpolgármester
Dr. Hidas András
Gräff Albertné
Rácz Balázs
Spanisberger János
Távol maradt képviselők:

Rokfalusy Balázs

Tanácskozási joggal:

Eőryné Dr. Mezei Orsolya Tahitótfalu község jegyzője
Dr. Németh József Dunabogdány község jegyzője
Újlaki Anikó Tahitótfalu jogi előadó
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Dr. Sajtos Sándor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy Tahitótfalu Képviselőtestület 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, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
274/2015. (12.10.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban
meghirdetett napirendet elfogadta.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Polgármestert

a

határozat

1. npr. Beszámoló a Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
üléséről
Dr. Sajtos Sándor: röviden beszámol az elmúlt időszak Társulási ülésein történtekről.
Schuszter Gergely: kiegészíti az elhangzottakat.
Dr. Pálvölgyi Tamás képviselő 18,16 órakor megérkezett az ülésre.
Dr. Sajtos Sándor: abban kérnénk a Képviselő-testületek támogatását, bízzanak meg minket,
hogy egyeztessünk a Társulattal és vizsgáljuk meg a lehetőségeket.
Schuszter Gergely: szükségünk lenne a Képviselő-testület segítségére.
Dr. Sajtos Sándor: van e kérdés?
Gräff Albertné: 2003-ban, amikor beléptünk a társulásba, a szerződésben tényleges összeg
volt, vagy előzetes kalkuláció?
Schuszter Gergely: nem tudjuk.
Dr. Hidas András: lehetne arra hivatkozni, hogy ez egy új helyzet a szállítás nekünk plusz
költséget jelent.
Csörgő Mihály: néhány alkalommal én is részt vettem a Társulat ülésein. Amióta ez a projekt
elindult azóta az uniós szabályok is megváltoztak. Rugalmasságot kell biztosítanunk a
polgármestereknek.
Dr. Sajtos Sándor: nem csak az uniós jog változott, hanem a hulladékgazdálkodási törvény is.
A következő első negyedévben mindenképpen döntést kell hoznunk. Mivel a témával
kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a
javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, 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
275/2015. (12.10.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Dr. Sajtos
Sándor polgármestert, hogy a Duna-Vértes köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás vállalt feladataira vonatkozóan, egyeztessen
a Társulás tagjaival, figyelemmel a megváltozott hulladékgazdálkodási
törvényre és a kormányzati hulladékgazdálkodási stratégiára
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására, a
döntés előkészítésére.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Schuszter Gergely: szavazásra terjeszti elő a napirendet, és kéri, aki a javaslatot támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Schuszter Gergely, Bánáti Bence, Dr.
Hidas András, Gräff Albertné, Rácz Balázs, Spanisberger János), ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta.
Dunabogdány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
127/2015. (12.10.)
HATÁROZATA
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza
Schuszter Gergely polgármestert, hogy a Duna-Vértes köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás vállalt feladataira vonatkozóan, egyeztessen
a Társulás tagjaival, figyelemmel a megváltozott hulladékgazdálkodási
törvényre és a kormányzati hulladékgazdálkodási stratégiára
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására, a
döntés előkészítésére.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Schuszter Gergely polgármester
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2. Dunabogdány és Tahitótfalu Önkormányzatai 2016-ban történő együttműködési
lehetőségei
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Schuszter Gergely: ismerteti a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás működtetésével kapcsolatos törvényi módosításokat és a
Társulásban érdekelt települések lehetőségeit a további működtetésre vonatkozóan.
Dr. Sajtos Sándor: a Dunakanyari Önkormányzati Társulás az Alapító Okirat módosítását
követően alkalmas lehetne a helyi szolgálat működtetésére. Konzultáltunk az ott dolgozó
szakemberekkel, és arra a következtetésre jutottunk, hogy a szakmai hátteret ebből az
összegből megfelelőképpen tudjuk fedezni.
Újlaki Anikó: a hatósági ügyek elintézése történne a központban.
Schuszter Gergely: jelenleg jól működik a rendszer, jó szakembereket foglalkoztatunk.
Graff Albertné: Szentendre nem támogatja, hogy esetszám szerint fizessünk?
Schuszter Gergely: nem.
Németh József: a jogszabály integrálja a gyermekjóléti illetve családsegítő családgondozói
feladatokat. Ez egységes lesz, de nem azt jelenti, hogy egy ember lesz a településeken.
Dr. Hidas András: mi lesz akkor Szentendrével, ha a hét település kilép?
Dr. Németh József: erre Szentendre Képviselő-testülete tudna válaszolni.
Dr. Sajtos Sándor: az első negyedévben megkezdjük a környező települések polgármestereivel
az egyeztetést.
Ezt követően Dunabogdány és Tahitótfalu Képviselő-testületei 19:23- 19:43 óráig szünetet
tartottak.
Dunabogdányi uszoda használata
Schuszter Gergely: nyitottá tettem a dunabogdányi tanuszodát, bízom benne, hogy a
gyermekek és szüleik a szolgáltatással elégedettek. Felmerült annak lehetősége, hogy
egyesületet alapítunk. Az lenne a cél, hogy a környező települések gyermekei nálunk
úszhassanak. Számunkra fontos, hogy a tanuszodát megtöltsem. Holnap lesz egy verseny
melyen Kisoroszi, Visegrád, Dunabogdány és Tahitótfalu vesz részt. Fontos az is, hogy a
Dunamenti gyermekek tanuljanak meg biztonsággal úszni. Most lehetőség lenne babaúszásra
is.
Dr. Sajtos Sándor: nagyon kedvező a lehetőség, pozitív a visszajelzés a szülők részéről. A
korábbi években próbálkoztunk a leányfalui stranddal is, de nehézkes volt az együttműködés.
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Önkéntes tűzoltóőrs kialakítása
Schuszter Gergely: kaptunk egy régi tűzoltóautót, a német testvértelepülésünktől. Arra
gondoltunk, hogy ameddig nem épül meg a tűzoltóőrs, addig a két település amatőr szinten
működtethetne egy önkéntes tűzoltóságot
Dr. Sajtos Sándor: jelenleg rendelkezünk egy engedélyes tervvel a tűzoltóőrs megépítésére.
Azt kellene megvizsgálnunk meg milyen módon van lehetőségünk megvalósítani az önkéntes
tűzoltóságot.
Orvosi ügyeleti ellátás
Dr. Sajtos Sándor: Bazsa Márta jelezte, hogy gyakorlatilag jelen körülmények között nem tudja
ellátni az ügyeleti rendszert. 2016. január hónapban 11 napon nincs ellátó orvos az ügyeleten.
Jeleztem számára, hogy január első felében DÖT ülés keretében megvizsgáljuk a
lehetőségeket.
Schuszter Gergely: támogassák a szállodák is az ügyeletet, ne csak a települések.

3. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Újlaki Anikó: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 241/2013. (12.12.)
számú határozatával fogadta el Tahitótfalu Község Önkormányzatának Helyi esélyegyenlőségi
programját.
Az esélyegyenlőségi program helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll. A
helyzetelemzésben került meghatározásra, hogy a Tahitótfalu községben élő hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők,
idősek és fogyatékkal élők a teljes lakossághoz viszonyítva milyen lakhatási, foglalkoztatási,
egészségügyi, szociális és területi mutatókkal rendelkeznek és ezek alapján milyen
esélyegyenlőtlenségi problémákkal küzdenek. Az intézkedési terv tartalmazza a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket és megvalósításuk időrendi (hosszabb és rövidebb távú) ütemezését,
forrásszükségletét.
A hivatkozott törvény szerint, 2013. július 1-től csak azok az Önkormányzatok részesülhetnek
pályázati úton odaítélt támogatásokban, akik a hatályos jogszabályoknak megfelelő
esélyegyenlőségi programmal rendelkeznek és azt megfelelő időközönként felülvizsgálják.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
(Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. § (1)
bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi
programot fogad el, amelyet a 31. § (4) bekezdése értelmében kétévente át kell tekinteni és
szükség esetén felül kell vizsgálni.
A törvény értelmében a felülvizsgálatot megelőzi a HEP áttekintése, amelynek kimenete
kétféle lehet:
a) Az áttekintést követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy
felülvizsgálat nem szükséges.
b) A HEP áttekintését követően döntés születik a HEP felülvizsgálatáról.
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A helyi esélyegyenlőségi program áttekintéséhez ismét igénybe vettük a Türr István Képző és
Kutató intézet segítségét, és az általuk megküldött útmutató szerint eljárva, arra a
következtetésre jutottunk, hogy jelenleg nincs szükség a Helyi Esélyegyenlőségi Program
átfogó felülvizsgálatára, az változatlan formában elfogadható, kizárólag a mellékleteket kell
frissíteni a KSH (pl. demográfiai) adatokkal.
Az elmúlt két évben olyan jelentős változás nem történt, ami a Helyi esélyegyenlőségi program
átfogó felülvizsgálatát tenné szükségessé.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati
javaslatot fogadja el.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, 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
276/2015. (12.10.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 241/2013. (12.12.)
számú határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját az
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően áttekintette, és Tahitótfalu
Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját változatlan
formában elfogadja.
Felelős:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Hivatali felelős: Újlaki Anikó jogi előadó
Határidő:
2015. december 12. (a határozat feltöltése a Türr István
Képző és Kutató Intézet honlapján a hep.tkki.hu
dokumentumai közé)
4. Tulajdoni ügyek
Unger Richárd beadványa
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket. Elvi döntést tudunk csak hozni, mert módosítani
kell a vagyongazdálkodási rendeletet és az építési szabályzatot, ezért az eladásra most nem
kerülhet sor. Javaslom a kérelem elvi támogatását. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás,
illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, most
kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, 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
277/2015. (12.10.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elvben támogatja a
898/3, 898/12, 862/1. hrsz. ingatlanok elidegenítését az értékbecslésben
megállapított 25.200.000 Ft áron.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, az adásvétel
előkészítésére.
Határidő:
Felelős:

2015.06.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző

Plascsevics János kérelme
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (Dagober Kupa megrendezéséhez a
Sportcsarnok térítésmentes biztosítása). Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve
kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel
jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, 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
278/2015. (12.10.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dagober Kupa,
teremfoci torna megrendezéséhez a Sportcsarnokot december 27-én 8-17
óráig ingyenesen biztosítja.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2015. 12.27.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Béke utca 70. víz és csatornadíj mérséklése
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket valamint a DMRV Zrt. tájékoztatását, mely
szerint a Tahitótfalu, Béke út 70. szám alatti társasház víz és csatornadíj tartozásának 50%-át
a elengedte, így csak a fennmaradó 964.467 Ft hátralékot kell kifizetnünk.
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Nagyházu Miklós: megdöbbentő, hogy a szolgáltató hagyta elhasználni ezt a vízmennyiséget
és nem tett ellene semmit.
Dr. Sajtos Sándor: nincs más választásunk. Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás,
illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, most
kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, 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
279/2015. (12.10.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a DMRV
Zrt. felajánlását, a 2021 Tahitótfalu, Béke 70. szám alatti ingatlanra
vonatkozó (azonosító: 70160500) víz,- és csatornadíj tartozást mérséklését,
és a szolgáltató számára a díjtartozás 50 %-át, azaz 964.467 Ft-ot átutal.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2015. 12.27.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

5. 2016. évi rendezvénynaptár elfogadása
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az önkormányzat 2016. évi rendezvénynaptárát, és javasolja
elfogadásra. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki a javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, 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
280/2015. (12.10.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat
2016. évi eseménynaptárát elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a Kulturális Bizottság elnökét,
valamint a közművelődés-szervezőt a programok végrehajtására, illetve
annak ellenőrzésére.
Határidő: 2016. 12.31.
Felelős:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Kubanek István Kulturális Bizottság elnöke
Béres Gabriella közművelődés-szervező

6. Egyebek
Dr. Sajtos Sándor: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ csatolt levelében arról
tájékoztatja Tahitótfalu Község Önkormányzatát, hogy a Pollack Mihály Általános Iskola és AMI
intézményvezetőjének magasabb vezetői megbízása 2016. 06.30.-án lejár.
A Nemzeti Köznevelésről szóló (továbbikaban KNtv.) 2011. évi CXC. törvény 67. §. (7)
bekezdése szerint az intézményvezető kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A
pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a
nevelőtestület egyetért.
Egyetértés hiányában a pályázat kiírása kötelező!
Továbbá a Nemzeti Köznevelésről szólótörvény szerint a működtető Önkormányzatnak is
véleményezési joga van.
Ennek értelmében kérem a határozati javaslat elfogadását!
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki a javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, 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
281/2015. (12.10.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete ezennel kinyilvánítja
azon véleményét, hogy a Pollack Mihály Általános Iskola és AMI
intézményvezető kiválasztása a Nemzeti Köznevelésről szóló (továbbiakban
KNtv.) 2011. évi CXC. törvény 83. §. (3-5.) bekezdése szerint nyilvános
pályázat útján történjen.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
jegyző

Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a két település Képviselő-testületének munkáját,
és az ülést 21:00 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Schuszter Gergely
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző

Dr. Németh József
jegyző
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