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Tahitótfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

 
 
Szám:  7/2015 
Határozatok száma: 61-77/2015.(03.19.) 
Rendeletek száma: - 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. március 19-én megtartott nyílt üléséről. 

 
Tárgyalt napirendi pontok:  
 

1. Tahitótfalu Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 
felülvizsgálata 
Előadó: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 
 

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

3. Bizottságok tájékoztatója 
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

4. Tulajdoni ügyek 
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

5. Tájékoztató az intézmények felújításáról, karbantartásáról 
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 Nagyházu Miklós Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
 

6. Egyebek 
 

 
  



2 

Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 19-én 
18:15 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről.  
 
 
Jelen vannak:  
 
 Képviselők: 
 Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 Csörgő Mihály alpolgármester 
 Gaál Sándorné  
 Karácsony Ádám  
 Kubanek István  
 Nagyházu Miklós 
 Dr. Pálvölgyi Tamás  
 Schottner Jánosné  
 Vaczó Zoltán  
 
 
Távol maradt képviselők:  - 
 
Tanácskozási joggal:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 
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Dr. Sajtos Sándor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet, kérdezte a 
képviselőket, aki az ülés napirendjével egyetért, 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 a napirendet 
elfogadta: 
 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/2015. (03.19.)  

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. Tahitótfalu Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 
felülvizsgálata 
 
 

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata és módosítása 
törvényi kötelezettségünk. A méltatlanság megállapítására és az összeférhetetlenség 
kimondására vonatkozó szabályozás, valamint a bizottságok összetételének változása miatt 
mindenképpen szükséges a módosítás. Készítettünk egy módosított rendelet-tervezetet, 
amit megküldtünk, és várjuk a javaslatokat, kiegészítéseket. Egy képviselőtől érkezett már 
javaslat, amit köszönünk. A rendeletmódosítás véghatárideje április vége.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a települési értéktár létrehozásával kapcsolatban ad rövid tájékoztatást. 
Megvizsgáltuk a Pollack emlékszoba berendezését, ami nagyon lehangoló volt. A bútorok 
tönkre fognak menni, megindult a penészedés.  
 
Csörgő Mihály: szükséges az informatikai fejlesztés, nem kellene visszatérnünk a papír alapú 
dokumentumok átadására. Ragaszkodnék az elektronikus anyagküldéshez.  
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel operatívan kell működnünk, szükséges a gyors döntés, és a gyors 
információ átadás.  
 
Gaál Sándorné: mindannyiunknak van munkahelye, így az aznap felkerült anyagok 
tekintetében nem tudunk felelősségteljes döntést hozni.  
 
Dr. Sajtos Sándor: az élet szabja meg a mi munkánkat is. Előfordulhat, hogy aznap feltett 
anyagok alapján kell dönteni.  
 
Gaál Sándorné: a rendkívüli ülés mindig arról szól, hogy ad- hoc döntéseket hozunk, vagy az 
előző ülésbe nem tárgyalt dologban döntünk. 
 
Dr. Sajtos Sándor: a mai rendkívüli ülés anyagán is sokat dolgoztak a kollégák.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: ha havonta rendes testületi ülés van, az anyag mennyisége miatt nem 
tudunk felelősségteljes döntést hozni. Az utóbbi időben azt lehet tapasztalni, hogy az 
előterjesztések egyre szakszerűbbek.  
 
Karácsony Ádám: decemberben mi döntöttünk 2015. évi munkatervről. El kellene 
gondolkodni ennek a felülvizsgálatán.  
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2. npr. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
Dr. Sajtos Sándor: február 16-án ülésezett a Dunakanyari Önkormányzati Társulás, valamint 
a Szigeti Önkormányzati Társulás is. Mindkét társulás elfogadta a 2015. évi költségvetését.  
Február 19-én az MSD Pharma Hungary Kft. képviselőjével, Temesvári Tímeával tárgyaltam, a 
HPV oltóanyag beszerzésére vonatkozóan.  
Február 24-én az ELMŰ Hálózati Kft- vel egyeztettem, tekintettel arra, hogy Tahitótfalu 
községet is érintő jelentős beruházási (villamosenergia-ellátását fejlesztő) projektek indítását 
tervezi. 
Február 26-án, és március 12-én is a Dunakanyari csatornázási pályázattal kapcsolatban 
kooperációt tartottunk Pócsmegyeren.  
Március 2-4. között hallgattuk meg a pénzügyi előadói munkakörre, valamint a fizikai állás 
betöltésére jelentkező pályázókat.  
Március 3-án a Vertikál üzletház új tulajdonosával, Hamza Györggyel egyeztettem, az 
épületre vonatkozó önkormányzat elővásárlási jogról történő lemondással kapcsolatban.  
Március 5-6. között rendezték meg az Országos Önkormányzati és Közigazgatási Konferenciát 
a budapesti Duna Palotában, melyen Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző asszonnyal vettünk 
részt.  
Március 10-én tárgyaltam Trembeczki Istvánnal a Kiméra Kft. képviselőjével a 
vagyonkataszteri szerződésre vonatkozóan.  
Március 11-én Településfejlesztési Bizottsági ülést tartottunk, a helyszíneken az 
önkormányzat intézményeiben.  
Március 18-án Hadházy Sándor országgyűlési képviselő tájékoztatta az érintett 
Polgármestereket a térségünket érintő térség-, és településfejlesztési lehetőségekről.  
Március 19-én az ÁNTSZ, és az Állatvédelmi Hatóság tartott helyszíni szemlét a 11-es út 
melletti ingatlanon uralkodó áldatlan állapotok miatt. Ezt követően az Ifjúsági Tábor 
felújításáról és a strand üzemeltetésének előkészítéséről tárgyaltunk.  
Március 19-én áthelyezték a tervezett konyha-étterem beruházás helyszínén a Telekom 
kábelt.   
 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: a Pest Megyei Kormányhivatal 2014. december 02-án átfogó 
ellenőrzést tartott a Közös Önkormányzati Hivatal működésének törvényességét vizsgálva. A 
jelentés szakmai részének értékelését több lépcsőben a Hivatal munkatársaival elvégeztük, a 
feltárt hibákat folyamatosan javítjuk, a javasolt formanyomtatványokat egyes ügycsoportnál 
már elkészítettük, valamint számos rendelet felülvizsgálatát kell elvégeznünk.  
A jelentés másik részének, amely a tárgyi feltételek meglétét vizsgálja, látható, hogy vannak 
még itt is tennivalók. Például az anyakönyvvezetők irodája tárgyalásra és ügyfélfogadásra 
sem alkalmas, mivel mindkét anyakönyvvezető egy irodában került elhelyezésre, és a 
kapcsolt munkakörből eredően egyszerre több ügytípusban több ügyfél ügyét is intézik, így 
nem biztosított a személyes és szenzitív adatok védelme! Az anyakönyvvezetők számára 
tárgyalásra alkalmas külön irodát kell biztosítani! Az anyakönyvi iratokat tűzbiztos, jól 
zárható szekrényben őrzik, de a szekrény betelt, ezért új szekrényt kell beszerezni! A többi 
jogszabályban előírt eszköz (nemzeti színű vállszalag, körbélyegző, helyiségnévtár) 
rendelkezésre áll. 
 
Vaczó Zoltán: lesz a vizsgálatnak kontrollja? 
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Eőryné Dr. Mezei Orsolya: általában fél évben belül szokták az ellenőrzést megtartani. A 
Kormányhivatallal a kapcsolat jól működik.  
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az elhangzott tájékoztatást, elfogadja, 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 a következő 
határozatot hozta:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
62/2015. (03.19.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pest Megyei 
Kormányhivatal által végzett átfogó ellenőrzéséről készített tájékoztatást 
jóváhagyja.  
 
A feltárt hiányosságok pótlására, illetve kijavítására, a jogszabályi előírások 
teljesítésére felhívja a Hivatalt vezető jegyzőt. 
 
A hiányzó tárgyi feltételek mielőbbi megteremtésével a polgármestert bízza 
meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző/polgármester 

 
Ezt követően a Képviselő-testület 19:18 órától 19:27 óráig szünetet tartott.  
 
 

3. npr. Bizottságok tájékoztatója 
 
  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
 
Nagyházu Miklós: rövid tájékoztatást ad a kihelyezett, március 11-én tartott bizottsági 
ülésről, amelyen az önkormányzati intézményeket járták be a Bizottság tagjaival. Több 
javaslat született: a meglévő tároló bővítése, óvodai fák kivágása, óvodai, udvari játékok 
beszerzése, Tahi parkolóban lévő üres épületek felszámolása, Duna-parti terület rendbe 
tétele, tereprendezés, ifjúsági tábor felújítása, faluház kitakarítása, sportcsarnok 
homlokzatfestése, stb.  
 
Schottner Jánosné: szép lesz a tahisi központi rész, ha lebontásra kerül a használaton kívüli 
bódé, talán már csak a buszmegálló felújítása maradt ki.  
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4. npr. Tulajdoni ügyek 
 
   Bodor és Fiai 2003 Kft.-vel kötött szerződés módosítása 
 
Dr. Sajtos Sándor: a szerződés módosítására a bérleti szerződésben meghatározott, deviza 
(EURO) alapú bérleti díj közös megegyezéssel történő módosítása és a helyrajzi szám 
pontosítása miatt került sor. 
 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: a korábbi szerződésben két ingatlan bérbeadásáról volt szó.  
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az elhangzott tájékoztatást, elfogadja, 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 a következő 
határozatot hozta:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
63/2015. (03.19.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Bodor és Fiai 
2003 Kft-vel 2004. április 14-én, határozatlan időre létrejött 664/2004. 
számú bérleti szerződés 1. sz. módosítását jóváhagyja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 03.30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 
 

  Kerti komposztáló megrendelése 
 
Dr. Sajtos Sándor: 2014. évben borovi fenyőből készült, kerti komposztáló edények 
igénylésére adtunk lehetőséget önkormányzati támogatással. Tekintettel a nagyszámú 
megrendelésére idén tavasszal is meghirdetnénk az akciót, mivel a faanyag ára emelkedett, a 
Tetőtár Kft. 12.200 Ft/db áron vállalja a komposztáló elkészítését.   
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az elhangzott tájékoztatást, elfogadja, 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, 
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Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
64/2015. (03.19.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tavalyi évnek 
megfelelően 2015-ben is kedvezményes áron biztosít a lakosság számára 
kerti komposztáló ládát. 
 
A komposztáló ára:  12.200 Ft/db. 
Lakossági hozzájárulás:   3.400 Ft/db. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 
 

  MSD Pharma Hungary Kft. beadványa 
 
Dr. Sajtos Sándor: a tavalyi évhez hasonlóan megkerestek bennünket a HPV elleni oltóanyag 
beszerzésével kapcsolatosan. Javaslom, idén is a Szociális Bizottság tegye javaslatot a 
gyermekszám, és az ajánlat alapján.   
 
 
  Kisoroszi Judo és Kung-fu Klub kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: a Kisoroszi Judo és Kung-fu Klub a 2015. április 18-ra szervezett Kulturális 
és Sport Országos Gála megrendezéséhez, a Népház térítésmentes használatát kéri. A Gálán 
a szervezők Kollinger Szabolcs négyvégtaghiányos fiatalember számára szerveznek gyűjtést. 
Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az elhangzott kérelmet 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 a következő 
határozatot hozta:  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
65/2015. (03.19.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisoroszi Judo és 
Kung-fu Klub által szervezett Kulturális és Sport Országos Gála 
megrendezéséhez a Népházat 2015. április 18-án ingyenesen biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 03.31.  
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Plascsevics János kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: a Frida Öregfiúk Futballcsapat 2015. március 28-án 14-17 óráig 
kedvezményes áron szeretné a Sportcsarnokot igénybe venni. Tekintettel arra, hogy 
kérelmezők minden szombaton, teljes áron bérlik az intézményt az edzéseik lebonyolítására, 
50%-os kedvezmény megállapítását javaslom. Mivel a témával kapcsolatban egyéb 
hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az elhangzott javaslatot, 
elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze!  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 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 a következő 
határozatot hozta:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
66/2015. (03.19.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Frida” Öregfiúk 
Futballcsapat számára 2015. március 28-án, 14-17 óráig a Sportcsarnokot 
kedvezményesen biztosítja.  
 
A Képviselő-testület a bérleti díjat a helyi díjakról szóló 15/2011. (XI.30.) 
önkormányzati rendeletben meghatározott díjtétel 50%-ában határozza 
meg. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 03.25. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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  Szolgálati lakás padlójának cseréje 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a beérkezett ajánlatot. A meglévő parketta felújítása 325.120 Ft, 
új laminált padló fektetése 215.392 Ft. A meglévő fa parketta felújítását támogatom.  
 
Gaál Sándorné: sokallom a munkadíjat.  
 
Schottner Jánosné: egyetértek.  
 
Dr. Sajtos Sándor: újabb, összehasonlító árajánlatot is kérünk be.  
 
Gaál Sándorné: kérjük meg a lamináltra és a bontottra is.  
 
  Óvodai kerti bútorok beszerzése 
 
Dr. Sajtos Sándor: mindkét óvoda kertjébe szükséges kerti asztal és szék beszerzése. 
Ismerteti a Tetőtár Kft. ajánlatát: 1. számú óvoda: 267.136 Ft. 2. számú óvoda 198.207 Ft.   
Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az ismertetett árajánlatot elfogadja, 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 a következő 
határozatot hozta:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
67/2015. (03.19.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a 
Tahitótfalui Óvodák kérelmét, és hozzájárul az intézmények kerti bútor 
beszerzéséhez a Tetőtár Kft. (2021 Tahitótfalu, Béke út 50.) ajánlatának 
megfelelően, az alábbiak szerint.  
 
Tahitótfalu 1. sz. Óvoda:  
 4 db asztal és 8 db pad: bruttó: 267.136 Ft 
 
Tahitótfalu 2. sz. Óvoda: 
 3 db asztal és 6 db pad: bruttó: 198.207 Ft 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 03.31.  
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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  Gyepmesteri szolgáltatás igénybevétele 
 
Dr. Sajtos Sándor: A Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. megküldte a 2015. január 
1. és 2017. december 31. közötti időszakra vonatkozó szerződés tervezetét. A tervezet a 
2014-es évhez képest nettó 3%-os árnövekedést tartalmaz a 2015. évre.  
Az elmúlt évben bekért összehasonlító árajánlatok alapján megállapítható, hogy reális a 
felajánlott szolgáltatási díj.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: jelezni szeretném, hogy nem rendelkezik a szerződés, a felbontás 
lehetőségéről.  
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az ismertetett szerződést elfogadja, 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 a következő 
határozatot hozta:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
68/2015. (03.19.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Városi 
Szolgáltató Nonprofit Zrt. szerződéses ajánlatát, és felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 04.01. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Tampu Krisztián kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor Tampu Krisztián 2021 Tahitótfalu, Gyöngyvirág utca 1/A és 1/B. szám alatti 
ingatlan közterület-kapcsolatának megépítését kérelmezi. Javaslom a kérelem támogatását.  
 
Csörgő Mihály: szeretném, ha felülvizsgálnánk a 194/2010. (10.21.) Képviselő-testületi 
határozatot, mely szerint a kapubejárók (személy és gépkocsi bejáró) egységesítése céljából, 
azok megvalósítását a Képviselő-testület szürke szegélykő és burkolat felhasználásával 
engedélyezi. Nem feltétlenül részesíteném előnyben a szürke viacolort.   
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki a kérelmet 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 a következő 
határozatot hozta:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
69/2015. (03.19.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tampu Krisztián 
részére a Gyöngyvirág utca 1/A. és 1/B. részére a közterület-kapcsolat 
kialakítását a 194/2010. (10.21.) Képviselő-testületi határozatban 
meghatározottak szerint (szürke szegélykő és burkolat felhasználásával) 
engedélyezi. 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata a burkolt közterület esetleges 
felbontása esetén kártérítési felelősséget nem vállal. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 04.01. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Bogonhát Területfejlesztési Egyesület kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát: a Népház díjmentes használata az 
Egyesület évi rendes taggyűlésének megtartására. Javaslom a kérelem támogatását.  
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki az elhangzott javaslatot elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze!  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 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 a következő 
határozatot hozta:  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
70/2015. (03.19.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bogonhát 
Területfejlesztési Egyesület kérelmének megfelelően 2015. április 10-én  
17-19 óráig a Népházat díjmentesen biztosítja, az Egyesület évi rendes 
taggyűlésének megtartására.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 03.23. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Oltóvíz tározó medence tervezési munkái 
 
Dr. Sajtos Sándor: a kertépítészeti kiviteli terv tartalma, az ajánlat szerint: műszaki leírás, 2 
változatban készült koncepcióterv, átnézeti helyszínrajz, tereprendezési és vízelvezetési terv, 
kitűzési terv (burkolatok, lépcsők, kerti építmények, berendezési tárgyak helye), 
növénykiültetési terv, növényjegyzék, oltóvíz vételezési hely és tűzoltási felvonulási útvonal 
megtervezése, metszetek, részletrajzok, árazatlan költségvetési kiírás. A vállalási ár: 176.000 
Ft. Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az elhangzott ajánlatot elfogadja, 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 a következő 
határozatot hozta:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
71/2015. (03.19.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021 Tahitótfalu, 
Meggyfa utca 2521/2 hrsz-ú ingatlanon oltóvízhez szükséges víztározó, 
kerti tó és környezetének kertépítészeti, kiviteli tervének elkészítésére 
felkéri az ERA Consulting Bt-t (2022 Tahitótfalu, Viola utca 46.), a 
megismert ajánlat és szerződés-tervezet alapján. 
 
A tervdokumentáció elkészítésének vállalási ára:  176.000 Ft+Áfa 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 03.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester  
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  Dunakanyari Sporthorgász Nonprofit Zrt.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a Nagymarosi Polgármesteri Hivatalban 2015. 03.10-én tartott 
megbeszélésen több Dunakanyari település is részt vett. Elhangzott, hogy a jelenlegi észak-
Duna menti horgászati, halászati szabályozást felügyelő szervezet, nem működik 
megfelelően. A Duna ágnak vannak olyan nyúlványai, ahol a téli időszakban pihenőhelyet 
alakítanak ki a halak számára, és ott ebben az időszakban illegális lehalászás folyik. A terv az, 
hogy az önkormányzatok alkossanak olyan rendszert, amelyben megfelelő tulajdonrész 
birtokában támogathatják, e szabadidős tevékenység a folytatását. Esztergomtól, 
Budakalászig 100.000 Ft költséget jelentene az egyes önkormányzatok számára, az alaptőke 
biztosításáig a szervezet létrehozása, megfelelő jogi keretek között szabályozva. Amennyiben 
a Képviselő-testületek úgy döntenek, hogy megfelelő jogbiztonságban érzik e rendszerhez 
történő csatlakozásukat, akkor kell végleges döntést hozni. Most csak az elvi döntést kell 
hoznunk, hogy az előkészítő munkákat el tudják kezdeni. A jogi anyag előkészítését ők végzik 
és minden testületnek jóváhagyásra, véglegesítésre megküldik.  
 
Csörgő Mihály: ezt körül kellene járni.  
 
Dr. Sajtos Sándor: most csak elvi döntést kell hozni arról, hogy az önkormányzatok 
támogatják, hogy ennek a dunai szakasznak új alapokra helyeződjék a halgazdálkodása. 
Konzultáltam Leányfalu, illetve Szigetmonostor polgármesterével, ők a maguk részéről 
támogatják a kezdeményezést. Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve 
kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a Dunakanyar Sporthorgász Nonprofit Zrt. 
megalapítását elvben 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 a következő 
határozatot hozta:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
72/2015. (03.19.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elvi hozzájárulását 
adja a Dunakanyar Sporthorgász Nonprofit Zrt. megalapításához.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 03.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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  03/1 hrsz.-ú erdőrészlet megvásárlása 
 
Dr. Sajtos Sándor: vételi ajánlatot tettünk a tahitótfalui külterületi tulajdoni lapon 03/1. hrsz. 
alatt felvett, erdő művelési ágú, termőföld 13392/1527984 tulajdoni arányára (14.225 m2), 
65 Ft/m2 áron. Javaslom az erdőrészlet megvásárlását. Mivel a témával kapcsolatban egyéb 
hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki egyetért a javaslattal, 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 a következő 
határozatot hozta:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
73/2015. (03.19.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sztankó Jánosné 
(2022 Tahitótfalu, Pacsirta u. 33.) tulajdonát képező, tulajdoni lapon 03/1 
hrsz. alatt felvett erdő művelési ágú termőföld 13392/1527984 tulajdoni 
arányát 924.625 Ft (65 Ft/m2) áron megvásárolja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására, az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2015. 06.30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
5. Tájékoztató az intézmények felújításáról, karbantartásáról 

 
Dr. Sajtos Sándor: a Bizottsági beszámolókban tárgyaltunk a napirendről.  
 

6. Egyebek 
 
  Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület beszámolója 
 
Dr. Sajtos Sándor: az Egyesület megküldte a tavalyi év beszámolóját. Javaslom a beszámoló 
elfogadását, és köszönjük a munkát.  
Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki egyetért a javaslattal, 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 a következő 
határozatot hozta:  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
74/2015. (03.19.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Figyelj Rám! 
Közhasznú Egyesület beszámolóját, az Egyesület 2014. évben végzett 
munkájáról elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 03.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Dr. Sajtos Sándor: a DL Egy Kft. bővíteni szeretné a 11-es út melletti vállalkozását. Több 
támogatási akciónkban részt vett, többek között a szelektív hulladékgyűjtő zsákok 
lakossághoz történő eljuttatásában, aktívan részt vesznek. Megfelelő adatbázissal 
rendelkeznek, és tudomásuk van a település szelektív hulladékgyűjtésével kapcsolatos 
problémáiról, nehézségeiről. Az üzlet előtt, az AHK-val együttműködve egyfajta szelektív 
hulladékgyűjtő reklámot szeretne segítségünkkel beindítani. Ehhez nem kérnek támogatást, 
felajánlás, ott helyben történne a PET palackok gyűjtése. Egyfajta lakosságnevelő, 
figyelemfelhívó rendszert alakítanánk ki, megfelelő szórólapokkal, tömörítővel. Ez a szelektív 
házikó ott kerülne kialakításra, ellátva az Önkormányzat és az AHK molinójával, szelektív 
hulladékgyűjtésre felhívó, irányadó reklám tevékenységet folytatnának.  
 
Nagyházu Miklós: üdítő, hogy van olyan cég Tahitótfaluban, aki környezettudatos és ezt a 
szándékát át szeretné adni. Mindenképpen támogatandó.   
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérdezte a képviselőket, aki egyetért a javaslattal, 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 a következő 
határozatot hozta:  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
75/2015. (03.19.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a PET-
palack gyűjtési kampány installációjaképpen felépítendő 2×2m nagyságú 
házikó (ld. melléklet) elhelyezését a DL Egy Kft. (Székhely: 2016 Leányfalu, 
Kikelet utca 1/A) 2022 Tahitótfalu, Szentendrei út 73. szám alatti 
üzlethelyiség előtt lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanon.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 03.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Dr. Pálvölgyi Tamás: a kerékpárútra vonatkozóan, a jövő héten megyek egyeztetni a DMRV 
Zrt.-hez.  
 
Dr. Sajtos Sándor: olyan megoldást kell találnunk, hogy árvíz esetén se tűnjön el a munkánk. 
Fix burkolatú utat kell készíteni, amit rövid szakaszonként kell megvalósítani.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: várjuk meg, mit mond a DMRV Zrt.  
 
Gaál Sándorné: a március 15-én bemutatott ünnepi műsor felkészítő tanárainak szeretném 
megköszönni a munkát.  
 
Dr. Sajtos Sándor: igen, javaslom az 1.-6. évfolyam, valamint a felkészítő tanárok számára 
elismerésünk jeleként 100.000 Ft bruttó összeg támogatás átutalását. Mivel a témával 
kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki 
egyetért a javaslattal, 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 a következő 
határozatot hozta:  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
76/2015. (03.19.)  

HATÁROZATA 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 100.000 Ft 
támogatást nyújt a Pollack Mihály Általános Iskola 1. és 6. évfolyama, 
valamint a felkészítő tanárok részére, a március 15-i községi ünnepélyen 
bemutatott előadás elismeréseként, melyet az önkormányzat 
költségvetésben a K5 rovaton szerepeltet.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 03.30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

Dr. Sajtos Sándor: két kérelemmel kapcsolatban zárt ülés megtartását javaslom. Mivel a 
témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, 
aki egyetért a javaslattal, 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 a következő 
határozatot hozta:  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
77/2015. (03.19.)  

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 21:15 órától 18:37 óráig zárt ülésen tárgyalt, majd Dr. 
Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az ülést bezárta.  
 

K.m.f. 
 
 

Dr. Sajtos Sándor Eőryné Dr. Mezei Orsolya 
polgármester jegyző 

 


