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Tahitótfalu Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

 

Szám:  3/2016 

Határozatok száma: 32/2016.(03.10.) - 50/2016.(03.10.) 

Rendeletek száma: 3/2016. (III. 11.) 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. március 10-én megtartott nyílt üléséről. 

 

Tárgyalt napirendi pontok:  

 

1. Tájékoztató a rendőrség munkájáról 

Előterjesztő:  Kovács László r. ezredes kapitányságvezető 

  Ecsedi Zsolt r. százados őrsparancsnok 

 

2. Civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet és szabályzat elfogadása 

Előterjesztő: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 

 

3. Éves közbeszerzési terv elfogadása 

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

4. Tahitótfalu Község Önkormányzata beszerzések lebonyolításával kapcsolatos 

eljárásrendről szóló szabályzatának elfogadása 

Előterjesztő:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 

 

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

határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 

 

6. Bizottságok tájékoztatója 

Előterjesztő: Bizottsági elnökök 

 

7. Tulajdoni ügyek 

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

8. Egyebek 
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 10-én 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 

 Dr. Pálvölgyi Tamás 

 Schottner Jánosné 

 Vaczó Zoltán  

 

Távol maradt képviselők:  Karácsony Ádám 

 

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. Ismertette a napirendet, kérdezte a 

képviselőket, aki az ülés napirendjével egyetért, 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 a napirendet elfogadta.  

 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2016. (03.10.)  

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 rendőrség munkájáról 

 

Dr. Sajtos Sándor: köszönti Kovács László rendőr ezredest a Szentendrei Rendőrkapitányság 

kapitányságvezetőjét, valamint Ecsedi Zsolt rendőr századost a Tahitótfalui Rendőrőrs 

őrsparancsnokát, és felkéri őket a tájékoztatásra.  

 

Kovács László r. ezredes: kiegészíti az írásban megküldött beszámolót. Kiemeli, hogy a 

statisztikai kimutatás szerint 4 éve csökkenő tendenciát mutat a bűncselekmények száma. A 

nyomozás eredményességi statisztika is pozitív eredményeket mutat. 2012-ben 16 %-os volt 

a felderítés, tavaly 64 %. A közterületi jelenlét még intenzívebb lett, mivel a körzeti megbízotti 

állományt szolgálati kutyás szakemberrel sikerült feltölteni. A kutyának járőr alapképzése van.  

A közlekedési baleseteknek sajnos megemelkedett a számuk. Nem sok lehetőségünk van. 

Sebességet mértünk, sok intézkedést tettünk, sok ellenőrzést tartottunk. Óvodával, iskolával 

tartjuk a kapcsolatot. Program, pályázat kapcsán szívesen együttműködünk az 

Önkormányzatokkal, bár a Rendőrkapitányság nem pályázhat, mi összerakjuk a szakmai 

programot, anyagot, amennyiben szükséges.  

 

Dr. Sajtos Sándor: térfigyelő kamerarendszert kívánunk Tahitótfaluban üzemeltetni, ezzel 

kapcsolatban már egyeztettünk Kapitány Úrral. Örülünk annak, hogy néhány hónappal ezelőtt 

az újságban a lakosság biztonságát elősegítő cikkek jelennek meg, elsősorban a fiatalok és az 

idősek számára  

Nagy problémája településünknek, a szelektív hulladékgyűjtők állapota. Ennek 

felszámolásában együtt kell működnünk.  

 

Csörgő Mihály: megkerestek, azzal kapcsolatosan, hogy visszafejlesztés lesz a Rendőrőrs 

létszámában, gondolom, hogy a migrációs tevékenység miatt. Remélem ez nem igaz.  

 

Kovács László r. ezredes: nem terveznek változást. Azért küzdünk, hogy a KMB-s létszámok és 

a járőr helyek is fel legyenek töltve. Sajnos itt még vannak hiányosságaink. A járőr státuszokkal, 

az a probléma, hogy csak a szakközépiskolákból tudjuk feltölteni, de az elmúlt időszakban nem 

kaptunk kollegákat. 2016-ban és 2017-ben nem maradhat üres státusz a rendőrségen. 

Csökkentés nem lesz az biztos, nem is indokolt.  

 

Karácsony Ádám képviselő 18:27 órakor megérkezett az ülésre.  

 

Dr. Sajtos Sándor: köszönjük szépen a tájékoztatást. Mivel a témával kapcsolatban több 

hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a Rendőrség beszámolóját 

elfogadja, 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 

33/2016. (03.10.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentendrei 

Rendőrkapitányság önkormányzati beszámolóját, a 2015. évi működéséről 

elfogadja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

megküldésére. 

 

Határidő: 2016. 05.15. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

 

2. npr. Civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet és szabályzat elfogadása 

 

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: ismerteti a rendelet-tervezetet, a hozzá kapcsolódó szabályzatot, 

és javasolja annak elfogadását. 

 

Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte 

a képviselőket, aki a rendelet-tervezetet és a hozzá kapcsolódó szabályzatot 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 az alábbi rendeletet alkotta. 

 

 

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2016. (III.11.) RENDELETE 

 A HELYI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL 
 

3. npr. Éves közbeszerzési terv elfogadása 

 

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a tervezetet.  
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Dr. Pálvölgyi Tamás: csak informális ülést tudtunk tartani, de az előterjesztés összhangban áll 

a terveinkkel.  

 

Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 

kérdezte a képviselőket, aki az éves közbeszerzési tervet 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 az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2016. (03.10.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2016. évi Közbeszerzési Tervét elfogadja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

 

 

4. npr. Tahitótfalu Község Önkormányzata beszerzések lebonyolításával kapcsolatos 

eljárásrendről szóló szabályzatának elfogadása 

 

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: a szabályzat jogszabályok mentén készült, a belső ellenőrök, 

valamint a közbeszerzési referens segítségével készítettem el.  

 

Dr. Pálvölgyi Tamás: az SZMSZ szerint ez nem tartozik a Közbeszerzési Bizottság hatáskörébe, 

de a magam részéről nincs kifogásom a szabályzatban foglaltakkal kapcsolatosan.  

 

Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 

kérdezte a képviselőket, aki Tahitótfalu Község Önkormányzata beszerzések lebonyolításával 

kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzatát elfogadja, 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 rendeletet alkotta. 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2016. (03.10.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Önkormányzat 

Beszerzések Lebonyolításával Kapcsolatos Eljárásrendről szóló Szabályzatát 

elfogadja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

 

5. npr. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: kiküldtük az anyagot, a végrehajtást elvégeztük.  

 

Dr. Sajtos Sándor: beszámol az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről. A kerékpárút 

megvalósítása és a 11-es út állapota miatt a környező települések polgármesterei két levelet 

fogalmaztak meg Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár részére. Első levelükben 

kérték, hogy a főút és műtárgyai komplex rekonstrukciós munkáinak tervezését az idei évben 

ütemezzék be, és legalább a legkritikusabb, a biztonságos közlekedést veszélyeztető 

állapotban lévő szakaszokon még a 2016. évi idegenforgalmi szezon kezdete előtt kezdjék meg 

az útpálya rekonstrukcióját. E levelet megküldték Dr. Nemes-Nagy Tibor a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, valamint Magyari László Endre a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

Pest megyei igazgatója részére is.  

Másik levelükben az EuroVelo6 kerékpárútvonal megvalósításával kapcsolatos kormányzati 

álláspontról kértek tájékoztatást.   

A Fővárosi Vízművek Zrt. hozzájárult, hogy 2010-2015 év között felhalmozódott vízdíjból 

származó közérdekű kötelezettségvállalás alapján fel nem használt maradványt, valamint a 

2016. évi tervezhető támogatás összegét felhasználjuk a konyha-étkező építése során.  

Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság a Magyar Honvédség és a 

társadalom kapcsolatának erősítésére, valamint a katonai hivatás, a sport és az egészséges 

életmód népszerűsítésére „Toborzó Országfutás 2016” elnevezésű rendezvényt szervez. 
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Tahitótfalu településre a váltófutás 2016. május 19-én a délelőtti órákban érkezik. Levelükben 

kérik, hogy támogassuk a kezdeményezést a lakosság mozgósításával és díszszalag 

adományozásával a váltófutás stafétabotjára. A megkeresést továbbítottam az iskola részére.  

 

 

6. npr. Bizottságok tájékoztatója 

 

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

 

Nagyházu Miklós: intézmények bejárását tervezzük, illetve készülünk a „Te szedd” 

szemétgyűjtő akcióban való részvételre is. E rendezvény április 30-án, szombaton lesz, erről az 

újságban is hírt fogok adni.  

 

  Gazdasági Bizottság  

 

Gaál Sándorné: március 8-án ülésezett a Bizottság. A napirendben szerepelt díjhátralékok és 

behajthatatlan követelések tárgyalása, valamint a Dunakanyar SE bérleti szerződése. 

Behajthatatlan követelésnek minősül a központi költségvetésről szóló törvényben 

meghatározott kis összegű követelések tekintetében – az olyan követelés amelynél a fizetési 

meghagyásos eljárással vagy a végrehajtással kapcsolatos ráfordítások nincsenek arányban a 

követelés várhatóan behajtható összegével, valamint az olyan követelés amelynél az adós nem 

lelehető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása nem járt eredménnyel.  

Magánszemélyektől behajthatatlan követelésként (2013-as gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 

kintlévőségek) 306.607 Ft-ot egyéb ráfordításként kivezetünk a könyvekből.  

A Szigetpharma Gyógyszertár Kft. kérelmet nyújtott be fennálló tartozása elengedésére, 

hivatkozva az épületen végzett felújítási munkák költségére. A Bizottság egyhangúlag 

támogatta a díjtartozás elengedését.  

 

Dr. Pálvölgyi Tamás: az óvodai étkeztetés hány főt érint?  

 

Gaál Sándorné: nagyságrendileg 30-40 fő.  

 

Dr. Sajtos Sándor: az ingyenes étkeztetés nem teszi érdekeltté a szülőket, hogy értesítsék akár 

az óvodát, akár az iskolát, hogy aznap egyéb ok miatt nem kívánják az étkezést igénybe venni, 

hiszen nekik nem kell érte fizetni.  

 

Gaál Sándorné: igen, és az önkormányzat csak akkor veheti igénybe a normatívát, ha a 

gyermek az intézményben tartózkodik.   

 

Csörgő Mihály: a Gyógyszertár esetében ez a jogelődtől átvett tartozás? 
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Gaál Sándorné: igen.  

 

Dr. Sajtos Sándor: amikor átvették a gyógyszertárat, kötelezettséget vállaltak arra, hogy a 

díjtartozást kifizetik.  

Mivel a témával kapcsolatban több 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 

36/2016. (03.10.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigetpharma 

Gyógyszertár Kft kérelmét, mely a jogelőd (MacPharma Kft.) által 

felhalmozott, szerződésben átvállalt még fennmaradó 133.390 Ft. 

díjtartozásának elengedésére vonatkozik, a Gazdasági Bizottság javaslatára 

támogatja, hivatkozva a Szigetpharma Gyógyszertár Kft. által végrehajtott 

felújítási munkálatokra.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

 

Határidő: 2016. 03.30. 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

Gaál Sándorné: bár a Dunakanyar SE és az Önkormányzat között megkötött sportpálya bérleti 

szerződés ügyében nem hozott döntést a Gazdasági Bizottság, de azért a javaslatomat 

ismertetném. A számok tükrében javaslom, hogy a bérleti díjat 70.000 Ft-ra emeljük fel. 

 

Dr. Sajtos Sándor: javaslom, a következő ülésen döntsünk a kérdésben.  

 

Gaál Sándorné: szeretném, ha bérlő érdekelt lenne a közüzemi díj tekintetében, de mivel ez a 

mi költségünk, nem fűződik érdeke ahhoz, hogy a villany ne égjen, a víz ne folyjon feleslegesen.  

 

Dr. Sajtos Sándor: javaslom, halasszuk el a döntést.  
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  Kulturális Bizottság  

 

Kubanek István: beszámol a Dunakanyari kézműves vásárról és a civil szervezetek számára 

kiírt pályázati lehetőségről, melyhez az adatlapokat Patainé Balogh Zsuzsannától lehet 

beszerezni a hivatalban.   

 

  Szociális Bizottság 

 

Schottner Jánosné: nem ülésezett a Bizottság.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 19:30 – 19:46 óráig szünetet tartott.  

 

 

7. npr. Tulajdoni ügyek 

 

Erdő ingatlanok felajánlása 

 

Dr. Sajtos Sándor: Vincze Istvánné, Bogdanov Hrisztóné és Németh Lajosné több a 

tulajdonukban lévő tulajdonrészeket ajánlottak fel az Önkormányzat számára megvételre.  

Az ajánlott eladási ár 200 Ft/m2. 

Tekintettel az önkormányzat feszített költségvetésére nem javaslom az idei évben a 

tulajdonrészek megvásárlását, 2017-ben vizsgáljuk meg újra a lehetőségeket.  

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 

37/2016. (03.10.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tahitótfalu Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete 2016-ban, tekintettel a feszített 

költségvetésre nem tervez erdőrészeket, ingatlanokat vásárolni.  

 

A beérkezett ajánlatokat a Képviselő-testület a 2017-es költségvetési évben 

felülvizsgálja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására.  

 

Határidő: 2016. 03.30. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

 

  Varga Ráhel kérelme 

 

Dr. Sajtos Sándor: Varga Ráhel meghatalmazottja levelében jelezte, hogy az Önkormányzattal 

közös (½ - ½ -ed) tulajdonban álló 3634 hrsz. alatti zártkerti ingatlan résztulajdonát 300.000 Ft 

eladási árért felajánlja megvételre az Önkormányzat számára. Szintén nem javaslom az idei 

évben a tulajdonrész megvásárlását, 2017-ben vizsgáljuk meg újra a lehetőségeket. 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 

38/2016. (03.10.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016-ban, 

tekintettel a feszített költségvetésre nem tervez erdőrészeket, ingatlanokat 

vásárolni, így Varga Júlia (269 Kennwood AVE Burhngton, Ont. Canada LJL 

4L9), az Önkormányzattal közös (½ - ½ -ed) tulajdonban álló 3634 hrsz. alatti 

zártkerti ingatlan résztulajdonát, a felajánlott 300.000 Ft eladási áron nem 

vásárolja meg.   

 

A beérkezett ajánlatot a Képviselő-testület a 2017-es költségvetési évben 

felülvizsgálja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására.  

 

Határidő: 2016. 03.30. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

Békásmegyeri „Vándor” Kerékpáros Klub kérelme 

 

Dr. Sajtos Sándor: A korábbi éveknek megfelelően a Békásmegyeri „Vándor” Kerékpáros Klub 

idén is szeretné megrendezni a kerékvár-Békás Időfutam Budapest Bajnokság valamint az 

Egyetemisták – Főiskolások Országos és Budapest Bajnokság, Országúti Egyéni időfutamot. A 

verseny helyszínéül a 084 hrsz-ú önkormányzati utat is szeretnék igénybe venni indító és 

célállomásként. Javaslom, a tavaly alkalmazott feltételekkel azonos módon támogassuk a 

kezdeményezést. 

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 

39/2016. (03.10.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tahitótfalu Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete a Békásmegyeri Vándor Kerékpáros 

Klub részére engedélyezi a Klub által szervezett kerékpáros verseny 

megrendezéséhez a 084 hrsz-ú önkormányzati út igénybevételét, indító és 

célállomásként. A verseny tervezett időpontja: 2016. április 3.  

 

A Képviselő-testület kizárólag e területet biztosítja, és felhívja a rendező 

szerv figyelmét, hogy az úgynevezett Váci-révi út használatát köteles 

biztosítani, illetve a szükséges engedélyeket beszerezni és a rendezvényt 

bejelenteni az erre illetékes szerveknél.  

 

A verseny lebonyolításával kapcsolatos teljeskörű felelősséget a verseny 

rendezője köteles vállalni.  

Felhívja továbbá kérelmező figyelmét, hogy a rendezvény lebonyolítását 

követően a rendelkezésére bocsátott önkormányzat területről a hulladék 

eltávolítása rendező feladata.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

 

Határidő: 2016.04.03. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

  Káty-Út Kft. ajánlata 

 

Dr. Sajtos Sándor: a Káty-Út Kft. 2013. év óta végzi az aszfalt burkolatú utak javítási munkáit 

településünkön 4.900 Ft/m2 vállalási áron. 2016. február 26-án kelt ajánlata szerint idén is 

változatlan feltételekkel vállalná a kátyúzási munkálatokat. Javaslom a Káty-Út Kft. 

megbízását, és az alábbi 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, 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 

40/2016. (03.10.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete burkolatjavítási, 

kátyúzási, és aszfaltozási feladatok elvégzésére, a beérkezett ajánlat alapján 

(4.900 Ft+Áfa/m2) a korábbi évekhez hasonlóan együttműködési 

megállapodást ír alá a Káty-Út Építőipari és Szolgáltató Kft.-vel (2330 

Dunaharaszti, Szondi György utca 64/B). 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására, és a szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2016. 03.31. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

 

Termelői piac működtetése 

 

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a határozati javaslatot. 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 

41/2016. (03.10.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mezőntúli 

Nonprofit Bt-vel megállapodást köt a helyi piac működtetésére 2016. 

március 19. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időszakra. Az 

Önkormányzat a piac működéséhez költséget nem vállal, a piac bérleti díja 

5.000,- Ft/alkalom (piaci nap). 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2016. 03. 19. 
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Üröginé Hajmási Emőke kérelme 

 

Dr. Sajtos Sándor: Üröginé Hajmási Emőke, kocsibeállójának áthelyezését a csatornaépítéssel 

kapcsolatban közvetve jelentkező ingatlanon belüli tereprendezéssel indokolta. A meglévő 

beálló felszámolása után 300-as, vasbeton átereszcső fektetésével 4 méter széles kocsibeállót 

kíván kialakítani, melyet bontható burkolattal látna el. Javaslom a kérelem támogatását. Mivel 

a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a 

javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 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 

42/2016. (03.10.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Üröginé Hajmási 

Emőke, Tahi, Nyulas utca 4. részére engedélyezi a kérelmében leírt 

paraméterekkel a kocsibeálló áthelyezését. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

 

Határidő: 2016. 03.30. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

 

Zrínyi köz vízvezeték építéséhez tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulás 

megadása  

 

Dr. Sajtos Sándor: a DMRV Zrt. a Zrínyi közben a korábbi években tapasztalt gyakori 

csőtörések megszüntetése érdekében a korábbi vízvezeték cseréjét tervezi. A vízvezeték 

cseréje kismértékben érinti a Somogyi Béla utcát, a Zrínyi utcát, valamint az Árpád utcát is. 

Javaslom a kérelem támogatását. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés 

nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, most kézfelemeléssel jelezze! 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 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 

43/2016. (03.10.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tahitótfalu Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi-, és közútkezelői 

hozzájárulását adja a Zrínyi közben tervezett vízvezeték építéséhez az alábbi 

feltételekkel: 

 

- a kérelmező feladata a vízvezeték építésében érintett lakosság 

kiértesítése, 

- a kérelmező köteles mindennemű kártérítési és kártalanítási 

felelősséget vállalni a kivitelezéssel kapcsolatos esetleges 

károkozással kapcsolatban, 

- a kérelmező felelőssége a teljes körű helyreállítás - a vízvezeték 

építéssel kapcsolatban érintett területeken - az eredeti állapotnak 

megfelelően az eredetivel megegyező anyagokkal. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

 

Határidő: 2016. 03.20. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

A módosított hulladékgazdálkodási törvény alapján, az új egységes 

közszolgáltatási szerződés elfogadása 

 

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti Szabados-Molnár István falugondnok előterjesztését:  

 

Tisztelettel tájékoztatom Önöket, az alábbi jogszabályi változásokról: 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) 

Korm. rendelet módosításáról szóló 174/2015. (VII.06.) Korm. rendelet 1. § szerint a 385/2014. 

(XII.31.) Korm. rendelet 7. § (1a)-(1c) bekezdésében, valamint a 7. § (2) bekezdés d) pontjában 

foglaltakat 2016. január 1-től kell alkalmazni. 

 

7. § (1) A vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a 

közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különböző 

űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson. 

(1a) A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű 

gyűjtőedény közül – az (1c) bekezdésben meghatározott kivétellel – 
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a) a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény 

választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert, 

b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó 

részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek 

űrmértéke a 60 litert nem haladja meg. 

(1b) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az 

esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen 

használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére 

bizonyítja. 

A fenti rendeletnek való megfelelés érdekében a Dr. Nedwed Ügyvédi Iroda 

közreműködésével „Hulladékszállítás – kiegészítő szolgáltatások” néven közösségi, 

hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytattunk le, melynek eredményeképp 

a jelenlegi Hulladékgazdálkodási Konzorcium Agglomeráció korábbi árai arányosításával 154,- 

Ft nettó ajánlati ár ajánlott a települési szilárd hulladék begyűjtésére, elszállítására, 

ártalmatlanítására a 60 literes edényzetre vonatkozóan (Ft / 60 literes edényzet / ürítés).  

A 2016. március 4-én 10.00 órakor lefolytatott tárgyalási forduló alkalmával megállapítást 

nyert, hogy a megajánlott ár a 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 

iránymutatásainak megfelel. 

Dr. Nedwed Mária a tárgyaláson elhangzottak szerint elkészítette az új egységes szerkezetű 

közszolgáltatási szerződést, amelyet a Képviselő-testületének az utolsó tárgyalást 

(2016.03.0.4) követő 30 napon belül el kell fogadnia és az eljárást le kell zárnia. 

 

A települési hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól 

szóló 17/2015 (VII.21.) önkormányzati rendelet a korábbi években alkalmazott eljárás szerint 

rendelkezik az Önkormányzat feladatairól e rendelet alkalmazása során. 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos 

feladatai 17/2015. (VII.21.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése alapján: Az 

Önkormányzat a lakott ingatlanok esetén a jelen rendelet 1. számú mellékletében 

meghatározott haszonbérleti szerződés keretében térítésmentesen biztosítja a gyűjtőedényt 

az érintett ingatlanhasználónak. Tehát a rendelet tartalmazza a 60 l-es edényzetet is. 

Jelenleg 417 olyan lakos van Tahitótfalu közigazgatási határán belül, akik jogosultak a 60 literes 

edényzetet igénybe venni. Ezek a személyek jellemzően idős, nyugdíjas, vélhetően szociálisan 

rászoruló, kevés hulladékot termelő lakosok. Az új szolgáltatást várhatóan igénybevevők 

megközelítő számáról információink nincsenek, becsléseink alapján el fogja érni a 100-150 főt. 

Javaslom, hogy az új 60 literes hulladékgyűjtő edényeket az arra jogosult lakosság számára - 

tekintettel arra, hogy előzetes felmérésünk alapján többségében idős, nyugdíjas, szociálisan 

rászoruló emberek vennék igénybe - a szociális keret terhére vásároljuk meg. 

A 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

szóló törvényben szerepel a diszkrimináció tilalma (másként az egyenlő bánásmód elve), 

amely azt jelenti, hogy senkit nem érhet hátrány azért, mert rendelkezik valamilyen 
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tulajdonsággal. Ilyen tulajdonság lehet különösen a nem, az életkor, a társadalmi vagy a 

szociális helyzet.  

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának átfogó célja: 

„Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Érvényesítése nem csak 

jogszabályok által meghatározott kötelezettségünk, hanem hosszú távú érdekünk is, hiszen azt 

a célt szolgálja, hogy a település minden állampolgárnak esélye legyen a jó minőségű 

közszolgáltatásokra, életminőségük javítását szolgáló feltételek biztosítására.  

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 

 az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 

 a diszkriminációmentességet,  

…” 

Fentiek alapján a lakosságra nem lehet áthárítani az új 60 l-es hulladékgyűjtő edényzetek 

megvásárlását. Abban az esetben, ha a jogosult maga szerezné be az edényzetet, nem 

teljesülne a jogalkotó szándéka, mert az edényzet bekerülési költségének megtérülése min. 

1,5 év. Ajánlatkéréseink alapján jelenleg használt 60 literes edényzet nem vásárolható, az új 

edényzet ára megközelíti az 5.000,- Ft-ot. 

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 

44/2016. (03.10.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az új 60 literes 

hulladékgyűjtő edényeket az arra jogosult lakosság számára - tekintettel 

arra, hogy előzetes felmérés alapján többségében idős, nyugdíjas, 

szociálisan rászoruló emberek vennék igénybe - a szociális keret terhére 

vásárolja meg. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy fentiekről tájékoztassa a 

lakosságot; gyűjtse be az igényeket az érintettektől; kérelemre adjon ki 

igazolást, ha kérelmező a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja. 

 

A Képviselő-testület (a 2. számú melléklet szerinti tartalommal) elfogadja az 

új egységes szerkezetű hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, 

felhatalmazza a Polgármestert a módosító és egységes szerkezetű szerződés 

aláírására, a határozat végrehajtására. 

 

Felelős:  Polgármester, Jegyző 

Határidő:  2016.03.31. 

 

Együtt Egymásért Dunakanyar Egyesület beadványa 

 

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelmet (2016. április 30-án a sportcsarnok a népház és a 

népház udvarának térítésmentes használata az Egyesület által szervezett rendezvény 

lebonyolítására.  

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 

45/2016. (03.10.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Együtt Egymásért 

Dunakanyar Egyesület 2016. április 30-ra tervezett rendezvényének 

lebonyolítására a Sportcsarnokot, a Faluházat, a Népházat és a Népház 

udvarát térítésmentesen biztosítja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

 

Határidő: 2016. 04.30. 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

Önkormányzati ingatlanok értékesítése 

 

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előterjesztést. 

A Képviselő-testület a 277/2015.(12.10.) számú határozatában döntött a 898/3, 898/12, 862/1 

hrsz. telkek elidegenítési szándékáról. A 898/12 hrsz. ingatlan kivett közterületként szerepel a 

földhivatali nyilvántartásban, a szabályozási tervben közterület, így a vonatkozó törvények 

értelmében a forgalomképtelen törzsvagyon részét képezi, ezért „A nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény” értelmében nem idegeníthető el. 

Ennek feloldása csak a településrendezési eszközök, így a szabályozási terv módosításával 

lehetséges, amit kizárólag az önkormányzat képviselő-testülete kezdeményezhet. 

A területet megvenni szándékozó Richard Sebastian de Unger vállalja , hogy a 

településrendezési eszközök módosítására az 1997.évi LXXVIII. törvény 30./A §-a szerinti 

településrendezési szerződést köt az önkormányzattal. A másik két területre vételi szándékát 

továbbra is fenntartja 898/12 hrsz. terület jogi státuszának tisztázásáig. Javaslom a 898/3, 

illetve a 862/1 hrsz-ú ingatlanok elidegenítését.  

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 

46/2016. (03.10.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete továbbra is 

támogatja a 898/3, 862/1 hrsz. telkek elidegenítését, a hivatalos 

értékbecslésben megállapított 18.400.000 Ft áron.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

szerződések aláírására. 

 

Határidő: 2016.03.30. 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

Dr. Sajtos Sándor: javaslom, támogassuk a településrendezési eszközök módosítását. 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 

47/2016. (03.10.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a 

településrendezési eszközök módosítását a 898/12 hrsz. közút 

megszüntetése céljából.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy településrendezési 

szerződést írjon alá a területet megvásárolni kívánó Richard Sebastian de 

Unger-rel. 

 

Határidő: 2016. 03.30. 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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8. Egyebek 

 

Döntés a „Büszkeségpontok” pályázaton való részvételről 

 

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előterjesztést.  

A Tahitótfalu 2510 hrsz-on 2006-ban a forradalom és szabadságharc tiszteletére Tahitótfalu 

Község Önkormányzata emlékművet állított. Ebben az évben ünnepeljük a történelmi 

esemény 60. évfordulóját, melyre az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-

európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK – 56P – 02 

jelű „Büszkeségpontok” néven felhívást tett közzé. A pályázat célja, hogy előmozdítsa az 1956-

os forradalmat és szabadságharcot méltató, valamint a magyar antikommunista hősökre 

emlékező úgynevezett „Büszkeségpontok” létre-hozását azzal a céllal, hogy ezek 

hozzájáruljanak a társadalmi emlékezet ébren tartásához, valamint a közös értékeken, múlton 

és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás erősítéséhez. 

A pályázat keretében az 1/1 önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon lévő 1956-os 

emlékmű felújítását, fejlesztését valósítjuk meg. Javaslom a pályázaton való indulást.  

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 

48/2016. (03.10.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/1 hányadban 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 2510 hrsz-on lévő 

1956-os emlékmű felújítására az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a 

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 

Közalapítvány által kiírt, KKETTKK – 56P – 02 jelű „Büszkeségpontok” 

pályázaton az önkormányzat részvételét támogatja.  

 

Nyertes pályázat esetén, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2016. 05. 01. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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Döntés a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című 
pályázaton való részvételről 

 

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előterjesztést.  

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2016. évi „Egyéb 

támogatások” előirányzat terhére „TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS 

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK” címmel. 

A pályázati felhívás tárgya, Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései 

közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési 

programok és együttműködések támogatása. Ezen törekvés keretén belül célja, a meglévő 

együttműködések kölcsönös fejlesztése magyarországi önkormányzatok és Szlovákia, Ukrajna, 

Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria önkormányzatai között, a 

tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadása, a magyar történelemhez 

kapcsolódó események és a nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó közösen megvalósítandó 

programok támogatása. További pályázati cél, a testvér-településeken működő oktatási és 

nevelési intézmények együttműködésének támogatása, a kulturális örökség ápolása, 

kulturális, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek megvalósítása. A pályázat 500.000 Ft-tól, 

2.500.000 Ft-ig biztosít forrást a programra. Figyelemmel a 90 napos elbírálási időre, az elnyert 

összeget, testvértelepüléseink és delegációinak a szeptemberi „Itthon vagy – Magyarország 

szeretlek!” rendezvényünkön való részvételére fordítjuk.  

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 

49/2016. (03.10.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. által 2016-ban meghirdetett „TESTVÉR-TELEPÜLÉSI 

PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK” című pályázaton az önkormányzat 

részvételét támogatja.  

 

Nyertes pályázat esetén, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2016. 05. 01. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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Hegedűs Csaba ajánlata 

 

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előterjesztést.  

2015 decemberében Hegedűs Csaba az UP Kommunikációs és Média Kft. munkatársa az alábbi 

ajánlattal kereste meg Önkormányzatunkat.  

Cége drón segítségével kisfilmet forgatna településünkről, melynek ára 190.000 Ft+Áfa. Ez az 

összeg tartalmaz minden költséget, mely a film elkészítéséhez szükséges, ezen felül egy 

általunk választott légifotóból nyomtatott képet is átadnak számunkra. A film időtartama az 

ajánlat szerint maximum 10 perc lehet. Javaslom több ajánlat bekérését és a döntés 

elhalasztását.  

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 

50/2016. (03.10.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az UP 

Kommunikációs és Média Kft (2427 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48.) 

ajánlatával nem él. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

 

Határidő: 2016.04.03. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az 

ülést 20:25 órakor bezárta.  

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Sajtos Sándor Eőryné Dr. Mezei Orsolya  

polgármester jegyző 

 


