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Tahitótfalu Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

 

 

Szám:  6/2016 

Határozatok száma: 58/2016. (04.27.) - 82/2016. (04.27.) 

Rendeletek száma: 4/2016. (IV.28.)  

 5/2016. (IV.28.) 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. április 27-én megtartott nyílt üléséről 

 

 

Tárgyalt napirendi pontok:  

 

1. Tahitótfalu Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke 

 

2. Tahitótfalu Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadása 

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke 

 

3. Önkormányzati rendezvények előkészítése – művelődésszervező beszámolója 

Előterjesztő:  Béres Gabriella művelődésszervező 

 

4. Döntés a helyi civil szervezetek pályázatairól 

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Kubanek István Kulturális Bizottság elnöke 

 

5. A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi beszámolója 

Előterjesztő:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 

 

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

határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 
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7. Bizottságok tájékoztatója 

Előterjesztő: Bizottsági elnökök 

 

8. Tulajdoni ügyek 

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

9. Egyebek 
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 27-én 18:00 

órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.  

 

 

Jelen vannak:  

 

Képviselők: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Gaál Sándorné 

 Karácsony Ádám 

 Kubanek István  

 Dr. Pálvölgyi Tamás 

 Nagyházu Miklós 

 Vaczó Zoltán  

 

Távol maradt képviselők:  Csörgő Mihály alpolgármester 

 Schottner Jánosné 

 

Tanácskozási joggal:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 
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Dr. Sajtos Sándor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 

fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet, kérdezte a 

képviselőket, aki az ülés napirendjével egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, 

Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.  

 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2016. (04.27.) 

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban 

meghirdetett napirendet elfogadja.  

 

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 2015. évi költségvetésének módosítása 

 

Gaál Sándorné: költségvetésünk előirányzatának módosítása szükséges a kormányzati és saját 

hatáskörben meghozott döntések következtében.  

A bevételi és a kiadási oldalon egyaránt 138.027 e Ft összeggel módosul a költségvetés. 

Részletes kimutatást készített erről a Pénzügyi Osztály, amit a Bizottság áttekintett és 

támogatta az előirányzat módosítások végrehajtását és a 2/2015. (II.13.) költségvetésről szóló 

rendelet módosítását.  

 

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

a képviselőket, a rendelet-tervezet elfogadását támogatja, kézfeltartással 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 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2016. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

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

 

 

2. npr. Tahitótfalu Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadása 

 

Gaál Sándorné: a polgármesteri tájékoztató beszámolt a 2015. évi költségvetés teljesítéséről. 

A Bizottsági ülésen azokat a könyvelési tételeket vizsgáltuk, melyek túl magas, vagy túl 

alacsony százalékban teljesültek. Ezeket ismertetném most.  

Bevételi oldal: a helyi adóbevételeknél a tervezetthez képest az iparűzési adó 122 %-ban, az 

idegenforgalmi adó 109 %-ban, a gépjárműadó 122 %-ban teljesült. Ehhez a teljesítéshez 

hozzájárult a hatékony adóbehajtás is. Erdőgazdálkodással kapcsolatos bevételünk a 

tervezetthez képest 67 %-ban teljesült.  

Kiadási oldal: itt három költségvetési soron látunk alacsony teljesítést. Konyha ebédlő építése 

2015. évben kezdődött meg, a pénzügyi teljesítés 16.089 e Ft, a beruházás nagy része 2016. 

évre húzódik és fejeződik be. Polgármester elmondása szerint a végleges kivitelezési költség a 

költségvetésben tervezettnek megfelelő lesz 240 M Ft, azt nem haladja meg.  

A felújítási kiadásoknál 31 %-os a teljesítés.  

Fejlesztési célú támogatásoknál 13 %-os a teljesítés, a komp üzemeltetőjének a 2015. évben 

pályázaton nyert támogatási összeget ebben az évben utaljuk át. A teljesítés az értékvédelmi 

pályázattal kapcsolatban került kifizetésre. A 2015. évi költségvetés teljesítését vizsgálva 

megállapíthatjuk, hogy a tartalékot megőrizzük a gazdálkodás stabil volt, az önkormányzat és 

intézményei kötelező feladataikat biztonságosan látták el.  
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A Gazdasági Bizottság határozata alapján a 2015. évi költségvetés zárszámadását és a 

költségvetési rendelet-tervezetet elfogadásra javaslom.  

 

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

a képviselőket, aki a rendelet-tervezet elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

 

 

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2016. (IV. 28.) RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
 

 

3. npr. Önkormányzati rendezvények előkészítése – művelődésszervező beszámolója 

 

Béres Gabriella: beszámol az önkormányzat által szervezett programokról (Szigeti Majális, 

Trianoni Emléknap).  

 

Schottner Jánosné 18:16 órakor megérkezett az ülésre.  

 

Kubanek István: meg kellene vendégelni a Trianoni Emléknapon fellépő hagyományőrzőket.  

 

Dr. Sajtos Sándor: ez az elmúlt években is így működött, a Faluházban fogadjuk majd őket. 

Mezővári és Tótfalu testvértelepülés is kapott meghívást, őket is vendégül látjuk majd.  

 

Csörgő Mihály 18:22 órakor megérkezett. 

 

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a Vox Insulae sziget Hangja Egyesület beadványát az Eperart 

rendezvénnyel kapcsolatosan (Faluház térítésmentes használata a rendezvény 

lebonyolítására). Az Eperart társrendezvénye az Eperfesztiválnak ezért javaslom a kérelem 

támogatását. Aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással 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 

59/2016. (04.27.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vox Insulae Sziget 

Hangja Egyesület kérelmét támogatja és az Eperart rendezvény 

lebonyolításához az önkormányzat tulajdonában lévő Faluházat 2016. május 

17-én (pénteken) 17:00-21:00 óráig térítésmentesen biztosítja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

 

Határidő: 2016. 05.17. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

 

Dr. Sajtos Sándor: szintén a Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület kérelemben jelezte 

számunkra, hogy a nyári Ökumenikus Művészeti Hét idejére az Ifjúsági Tábor épületeit igénybe 

venné, július 4-től július 9-ig. Javaslom 50.000 Ft bérleti díj ellenében a kérelmet támogatni. 

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

aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással 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 

60/2016. (04.27.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vox Insulae Sziget 

Hangja Egyesület kérelmét támogatja és az Ökumenikus Művészeti Hét 

lebonyolításához az önkormányzat tulajdonában lévő Ifjúsági tábor épületeit 

2016. július 4-től július 9-ig tartó időszakban 50.000 Ft bérleti díj ellenében 

biztosítja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

 

Határidő: 2016. 05.31. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 



8 

4. npr. Döntés a helyi civil szervezetek pályázatairól 

 

Kubanek István: április 21-én volt ülésünk első napirendben tárgyaltuk a civil szervezetek 

támogatását. A kiírt pályázatra 7 érvényes pályázati anyag érkezett, 1 pályázó szervezet késve 

küldte meg anyagát, így ez a pályázat 2016. évben nem támogatható. 

Az EEDE (Együtt Egymásért Dunakanyar Egyesület), mint új egyesület azért nem részesül 

támogatásban, mert a korábbi évek gyakorlata szerint egy teljes működési év szükséges ahhoz, 

hogy támogatást kapjon valamely civil szervezet. 

2016. évben a támogatás összege 1.5 M Ft ennek szétosztására az alábbi javaslatot tette a 

Kulturális Bizottság. 

 

 Tahitótfalu Aranyszarvas Hagyományőrző Íjász Sport Egyesület 160.000 

 Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány 500.000 

 Őszirózsa Nyugdíjas Klub 160.000 

 Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidő Sportegyesület 180.000 

 Tahitótfalui Lovassport Egylet 300.000 

 Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület 200.000 

 

Vaczó Zoltán: javaslom, módosítsuk a rendeletet, ha az EEDE számára nem nyújtunk 

támogatást, hogy tudjunk mire hivatkozni, nem arra, hogy ezt így szoktuk.  

 

Gaál Sándorné: a pályázati kiírásban szerepel, hogy a pályázó előző évi beszámolóját kéri a 

Képviselő-testület. Ezt nyilván az Egyesület nem tudta teljesíteni, hiszen novemberben alakult.  

 

Schottner Jánosné: igaz hogy ebből a támogatásból nem részesültek, de minden 

megmozdulásukat támogattuk. Térítésmentesen adtuk az önkormányzati ingatlanokat az 

Egyesület által szervezett programokhoz. Az április 23-i rendezvényükhöz 5 önkormányzati 

ingatlant fognak használni ingyen és bérmentve.  

 

Dr. Pálvölgyi Tamás: javaslom, tegyük a rendeletünket egyértelművé.  

 

Gaál Sándorné: ha csak a bérleti díjak elengedését vesszük figyelembe, már az is sok 

támogatást jelent.  

 

Csörgő Mihály: egyetértek Vaczó Zoltánnal, de nem kizárásra került, hanem így döntött a 

Bizottság.  
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Dr. Sajtos Sándor: javaslom, vizsgáljuk felül a rendeletünket. Mivel a témával kapcsolatban 

további hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a Kulturális Bizottság 

javaslatát támogatja, a Tahitótfalu Aranyszarvas Hagyományőrző Íjász Sport Egyesület 

vonatkozásában kézfeltartással 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 

61/2016. (04.27.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi civil 

szervezetek működésének támogatásáról szóló 3/2016. (III.11.) rendelete, és 

a Kulturális Bizottság javaslata alapján 2016. évben a Tahitótfalu 

Aranyszarvas Hagyományőrző Íjász Sport Egyesület részére 160 e Ft 

költségvetési támogatást biztosít.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

 

Határidő: 2016.05.30. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

Dr. Sajtos Sándor: kérdezte a képviselőket, aki a Kulturális Bizottság javaslatát támogatja, a 

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány vonatkozásában, kézfeltartással 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 

62/2016. (04.27.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi civil 

szervezetek működésének támogatásáról szóló 3/2016. (III.11.) rendelete, és 

a Kulturális Bizottság javaslata alapján 2016. évben a Tegyünk Együtt 

Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány részére 500 e Ft költségvetési 

támogatást biztosít.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

 

Határidő: 2016.05.30. 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

Dr. Sajtos Sándor: kérdezte a képviselőket, aki a Kulturális Bizottság javaslatát támogatja, az 

Őszirózsa Nyugdíjas Klub vonatkozásában, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 

Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. (Dr. Pálvölgyi Tamás 

nem vett részt a szavazásban.) 

  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2016. (04.27.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi civil 

szervezetek működésének támogatásáról szóló 3/2016. (III.11.) rendelete, és 

a Kulturális Bizottság javaslata alapján 2016. évben az Őszirózsa Nyugdíjas 

Klub részére 160 e Ft költségvetési támogatást biztosít.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

 

Határidő: 2016.05.30. 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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Dr. Sajtos Sándor: kérdezte a képviselőket, aki a Kulturális Bizottság javaslatát támogatja, a 

Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidő Sportegyesület vonatkozásában, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, 

Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, 

Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. (Csörgő Mihály 

nem szavazott.)  

 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2016. (04.27.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi civil 

szervezetek működésének támogatásáról szóló 3/2016. (III.11.) rendelete, és 

a Kulturális Bizottság javaslata alapján 2016. évben a Tahitótfalui 

Tömegsport és Szabadidő Sportegyesület részére 180 e Ft költségvetési 

támogatást biztosít.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

 

Határidő: 2016.05.30. 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

Dr. Sajtos Sándor: kérdezte a képviselőket, aki a Kulturális Bizottság javaslatát támogatja, a 

Tahitótfalui Lovassport Egylet vonatkozásában, kézfeltartással 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 

65/2016. (04.27.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi civil 

szervezetek működésének támogatásáról szóló 3/2016. (III.11.) rendelete, és 

a Kulturális Bizottság javaslata alapján 2016. évben a Tahitótfalui Lovassport 

Egylet részére 300 e Ft költségvetési támogatást biztosít.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

 

Határidő: 2016.05.30. 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

Dr. Sajtos Sándor: kérdezte a képviselőket, aki a Kulturális Bizottság javaslatát támogatja, a 

Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület vonatkozásában, kézfeltartással 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 

66/2016. (04.27.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi civil 

szervezetek működésének támogatásáról szóló 3/2016. (III.11.) rendelete, és 

a Kulturális Bizottság javaslata alapján 2016. évben a Vox Insulae Sziget 

Hangja Egyesület részére 200 e Ft költségvetési támogatást biztosít.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

Határidő: 2016.05.30. 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester   
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5. npr. A Dunakanyari Családsegtő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi beszámolója 

 

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: június 30-ig kell döntenie a társult települések Képviselő-

testületeinek, (Budakalász, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, 

Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád, Pilisszentkereszt) hogy továbbra is 

Intézményfenntartó Társulás formájában történjen-e a feladatellátás.  

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

aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással 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 

67/2016. (04.27.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dunakanyari 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi beszámolóját elfogadja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

 

Határidő: 2016.04.30. 

Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 

 

6. npr. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról 

 

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: elkészítettük az írásos anyagot, amit kiküldtünk a képviselőknek.  

 

Dr. Sajtos Sándor: beszámol a két ülés között történt fontosabb eseményekről (csatornázás, 

Dunakanyari Önkormányzati Társulás ülése, pályázatok előkészítése). 

Idei évben ismét módunkban áll a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 

2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. pont szerinti „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 

támogatása” elnevezésű pályázaton indulni. Tekintettel arra, hogy a pályázatot márciusban 

írták ki, így a március 8-a után kiállított számlák elszámolhatóak lesznek, annak ellenére, hogy 

a pályázat elbírálására szeptember közepére várható. Javaslom, hogy hozzunk elvi döntést 

arról, hogy a pályázaton indulunk. Önrészt nem kell biztosítani. Természetesen konkrét 

döntést akkor hozunk majd, ha a pályázatot előkészítettük, és látjuk a sarokszámokat.  
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Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, 

aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással 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 

68/2016. (04.27.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elvi hozzájárulását 

adja a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 

törvény 3. melléklet II. 7. pont szerinti „Önkormányzati étkeztetési 

fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázaton történő induláshoz.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására, a pályázat előkészítésére. 

 

Határidő: 2016.06.29. 

Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 

 

7. npr. Bizottságok tájékoztatója 

 

Nagyházu Miklós: a fejlesztési helyszínek bejárásával kezdte a bizottsági ülést. Első helyszín 

az épülő konyha volt, majd a Faluház tárolóját néztük meg. A nyílászárók cseréjére és 

beépítésére már van korábbi árajánlat, de a beépítéssel kapcsolatos esetlegesen szükséges 

kőműves munkákra még árajánlatot kell bekérni. Az utcafronti homlokzat festési munkáira 

árajánlatot kérünk be, hasonló technológiára mint a sportcsarnoknál. 

A harmadik helyszín a Hősök terén lévő szolgálati lakások megtekintése volt. A volt jegyzői 

lakás parketta javítása és fűtéskorszerűsítése szükséges, a másik két lakás rendben van. 

Ezután a bizottság visszatért a polgármesteri hivatalba, ahol Dr. Ardai Márta kérését tárgyalta. 

Felkértük Körmendi Judit főépítészt a döntés előkészítésére.  

Immár több éve segítjük településképünk javítása érdekében Tótfalu településrész védett 

övezetében az ingatlantulajdonosokat azzal, hogy „Értékvédelmi pályázatot” hirdetünk. 

Ennek a pályázatnak a keretén belül biztosított az építési övezet besorolásához igazodó, 

patinás és helyi hagyományos építészeti elemeket megvalósító homlokzati-, kapu-, és 

kerítésfelújítás. 

Ebben az évben a korábbiaknál is több támogatásra érdemes pályázati anyag érkezett, így 

célszerű lenne a pályázat támogatási keretösszegét 2 millió Ft-ban meghatározni. 
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Csörgő Mihály: így az összes pályázat támogatható lenne? 

 

Nagyházu Miklós: igen.  

 

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

kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással 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 

69/2016. (04.27.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi 

értékvédelmi pályázat keretösszegét 2 millió Ft-ban határozza meg, melynek 

felosztásáról a Főépítész és a Településfejlesztési Bizottság javaslata után a 

Képviselő-testület dönt. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

 

Határidő: 2016.04.27. 

Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 

 

  Gazdasági Bizottság 

 

Gaál Sándorné: az egyebek napirend keretében két határozatot hozott a Bizottság. Első 

határozatunkban javasoltuk a védőnők díjazását a védőoltások beadása kapcsán, illetve hogy 

a díj kifizetése a költségvetésben betervezett 2.000.000 Ft terhére, negyedévente történjen 

meg. Javasoltuk továbbá, hogy a szervezett szűrővizsgálatok lebonyolításával kapcsolatban 

bruttó 20.000 Ft/fő túlóra kerüljön megfizetésre, a kifizetés pedig folyamatosan történjen.  

Az elmúlt évben 3 nőgyógyászati szűrést támogatott az önkormányzat, melyen 105 fő vett 

részt.  

 

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

a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással 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 

70/2016. (04.27.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális Bizottság 

javaslatát támogatja, és jóváhagyja Dr. Szécsényi Ilona gyermekorvos, 

valamint Karneválné Székely Erzsébet és Zákonyiné Zubi Valéria védőnők 

számára, 2.100 Ft/fő oltási díj megfizetését a rota vírus elleni oltás beadására 

a szociális keret terhére.  

 

Engedélyezi továbbá Karneválné Székely Erzsébet és Zákonyiné Zubi Valéria 

részére bruttó 20.000 Ft/fő túlóra díj számfejtését a helyben történt 

rákszűrés lebonyolítására vonatkozóan.  

 

A védőoltások díjazására negyedévente kerül sor, a szűrővizsgálatok díjazása 

folyamatosan történik.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

 

Határidő: 2016. 04.30. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

  Kulturális Bizottság 

 

Kubanek István: az ülésen a májusi, júniusi programok előkészítését tárgyaltuk. Az 

Eperfesztivállal egyidőben Bácskában is rendezvény lesz (testvértelepülések találkozója), 

melyre Tahitótfalu elöljáróit is meghívták. Polgármester Úr nem tud ezen a rendezvényen 

jelen lenni, ezért arra kérte a képviselőket, hogy vegyenek részt az eseményen. Karácsony 

Ádám, Kubanek István, Dr. Pálvölgy Tamás képviselők jelezték részvételi szándékukat.  

 

  Közbeszerzési Bizottság 

 

Dr. Pálvölgyi Tamás: nem volt ülésünk.  
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  Szociális Bizottság 

 

Schottner Jánosné: kedden volt ülés, a beérkezett kérelmeket elbíráltuk.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 19:30-19:44 óráig szünetet tartott.  

 

 

8. Tulajdoni ügyek 

 

Tahitótfalui Baptista Gyülekezet kérelme 

 

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (a nyári gyermek és ifjúsági tábor 

lebonyolításához a Népház térítésmentes használata.), és javasolja annak támogatását.  

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

aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 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 

71/2016. (04.27.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a 

Tahitótfalui Baptista Gyülekezet kérelmét, és a Gyülekezet által tervezett 

nyári gyermek és ifjúsági tábor lebonyolítására, térítésmentesen biztosítja a 

Népház használatát az alábbi időpontokban: 

 

 Ifjúsági hét 2016. június 27 - július 2. 

 Angol gyermekhét 2016. július 4 - 8.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

 

Határidő: 2016.05.30. 

Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 
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  Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület beszámolója 

 

Dr. Sajtos Sándor: a beszámolót megküldtük, javaslom annak elfogadását.  

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

aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással 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 

72/2016. (04.27.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Figyelj Rám! 

Közhasznú Egyesület beszámolóját, az Egyesület 2015. évben végzett 

munkájáról elfogadja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

 

Határidő: 2016. 05.31. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

 

Sportpálya bérleti díja 

 

Dr. Sajtos Sándor: a Dunakanyar Sportegyesület bérleti szerződésének felülvizsgálatát a 

Pénzügyi Bizottság két alkalommal is tárgyalta. Az ott elhangzottaknak megfelelően a 

módosított szerződés elfogadását javaslom.  

 

Gaál Sándorné: a szerződésnek megfelelőn felülvizsgáltuk a bérleti díj összegét a felhasznált 

közmű díjak összegével. A bérleti díj jelenleg 35.000 Ft/hó (420.000 Ft/év). A 2015. évi közmű 

számlák 1 hónapra eső része 72.524 Ft (870.287 Ft/év). A Bizottság határozata az, hogy 2016 

januárjától a bérleti díj összege 72.000 Ft/hó (870.287 Ft/év) összegre módosuljon, továbbá 

azt a külön megállapodást, mely a tornaterem bérletéről szól, szüntessük meg, legyen ez is a 

teljes bérlemény része.  

A bizottsági ülésen elhangzott javaslat az, hogy 2015. évi bérleti díj és a közmű számlák 

összegének különbözete megfizetésre kerüljön-e, vagy támogatásként kapja meg a bérlő? 

Javaslom, hogy kapja meg bérlő támogatásként a fenti összeget.  
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Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 

kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással 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 

73/2016. (04.27.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 

Sportpálya bérleti szerződés módosítását a határozat 1. melléklete szerinti 

tartalommal, valamint az aerobic teremre vonatkozó külön megállapodás 

felbontását. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás 

és kiegészítő megállapodás felbontás aláírására, a határozat végrehajtására. 

 

Határidő: 2016. 05.31. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

  Észak-Budai Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt. kérelme 

 

Dr. Sajtos Sándor: az Észak-Budai Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt. tulajdonosi és 

közútkezelői hozzájárulást kér a Farkasverem 3040 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásával 

kapcsolatban, mely 50 fm hosszú légkábel és 15 fm hosszú földkábel felhasználásával valósul 

meg. Javaslom a kérelem támogatását.  

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

aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 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 

74/2016. (04.27.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-Budai 

Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt. részére a Farkasverem 3040 hrsz-ú 

ingatlan villamos energia ellátásához a tulajdonosi és közútkezelői 

hozzájárulását az alábbi feltételek teljesülése esetén adja meg: 

 

- a kivitelezés megkezdése előtt közterület-bontási engedély kiváltása, 

- a nyomvonal helyreállítása az eredeti anyagokkal az eredeti 

minőségben, 

- a Farkasverem lakóinak írásos értesítése a munkálatok megkezdése 

előtt 7 nappal. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

 

Határidő: 2016. 05.15. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

Tahitótfalu közigazgatási határán belül a közvilágítás aktív elemeinek 

javítása 

 

Dr. Sajtos Sándor: a korábbi vállalkozó partnerrel (Elektro V. T. Kft.) a korábban kötött javítási 

szerződés lejárt. Új szerződés megkötése érdekében 3 vállalkozótól ajánlatot kértünk be a 

közvilágítás aktív elemeinek javítására. Az összességében legjobb ajánlatot a korábbi 

szolgáltató, az Elektro V.T. Kft. adta. Mászható oszlopok javítása 6.000 Ft+Áfa, kosaras autóval 

történő javítás 15.000 Ft+Áfa. A megküldött bontási jegyzőkönyv és előterjesztés alapján 

javaslom az Elektro V.T. Kft. megbízását.  

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

aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással 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 

75/2016. (04.27.)  

HATÁROZATA 

 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a beérkezett 

árajánlatok alapján - 1+3 év időtartamra az Elektro V. T. Kft-t bízza meg 

Tahitótfalu közvilágítása aktív elemeinek javításával. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

 

Határidő: 2016. 05.01. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

  Elmű Hálózati Kft. kérelme 

 

Dr. Sajtos Sándor: a Nyárfa utca 468/1 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátása 24 méter 

hosszú földkábel felhasználásával, útvágással valósul meg.  

 

Csörgő Mihály: többször tapasztaltam a helyreállítás nem történik mindig meg, javaslom, hogy 

kísérjük figyelemmel az ilyen jellegű kéréseket.  

 

Dr. Sajtos Sándor: javaslom, vizsgáljuk meg a lehetőségeket.  

Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a 

képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással 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 

76/2016. (04.27.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ELMŰ Hálózati 

Kft. részére a Nyárfa utca 468/1 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásához 

a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását az alábbi feltételek teljesülése 

esetén adja meg: 

 

- a kivitelezés megkezdése előtt közterület-bontási engedély kiváltása, 

- a nyomvonal helyreállítása az eredeti anyagokkal az eredeti 

minőségben, 

- a Nyárfa utca lakóinak írásos értesítése a munkálatok megkezdése 

előtt 7 nappal, 

- a dokumentációban leírt forgalomtechnika alkalmazása. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

 

Határidő: 2016. 05.15. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

 

  Tampu Krisztián kérelme 

 

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát: Tampu Krisztián az ingatlana előtti közterület 

gyephézagos burkolat készítését, valamint 2 db fa kiültetését kérelmezte.  

 

Csörgő Mihály: valóban segíthet a közterület megemelése.  

 

Schottner Jánosné: igen, azon a részen nagyobb eső után nem tud elfolyni a víz.  

 

Dr. Sajtos Sándor: meg kell vizsgálni, hol lehet szikkasztó árkot kialakítani.  

Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a 

képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással 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 

77/2016. (04.27.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tampu Krisztián 

részére a Gyöngyvirág utca 1/A. és 1/B előtti közterület gyephézagos 

burkolatának elkészítését a 194/2010. (10.21.) Képviselő-testületi 

határozatban meghatározottak szerint (szürke szegélykő és burkolat 

felhasználásával) engedélyezi. Az engedély megadása mellett felhívja 

kérelmező figyelmét, hogy a burkolt közterület esetleges felbontása esetén 

kártérítési, kártalanítási és kármentesítési felelősséget nem vállal. 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a két db díszfa 

ültetésével kapcsolatban nem támaszt akadályt, amennyiben a fák ültetése 

a 2/2013. (I. 22.) NGM rendeletben foglaltaknak megfelel. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

 

  Négy Muskétás SE kérelme 

 

Dr. Sajtos Sándor: a Négy Muskétás SE 2016. április 6-án érkezett levelében nyári 

táboroztatással kapcsolatosan kereste meg önkormányzatunkat. Kérelmében a Népház 

gondnokával leegyeztetett időpontban (2016. július 25-29.) napközis tánc tábort kíván tartani, 

azonban a bérleti díj megfizetése nagy terhet ró a táborba jelentkező gyermekek szüleire, 

ezért kéri,k hogy a bérleti díjat 50.000 Ft-ban állapítsa meg a Képviselő-testület. Tekintettel 

arra, hogy a tábor nem ingyenes, nem javaslom a kérés támogatását. 

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

aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 

Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett (Nagyházu Miklós) az alábbi határozatot 

hozta.  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

78/2016. (04.27.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Négy Muskétás SE 

a Népház bérleti díjára vonatkozó méltányossági kérelmét elutasítja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

 

Határidő: 2016. 05.31. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

  Döntés pályázaton történő indulásról 

 

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket: a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Program 2016. évi pályázati menetrendjét az 1318/2015. (V.21.) Korm. határozat 1. számú 

melléklete tartalmazza.  

Az ebben felsoroltak közül, önkormányzati tulajdonú ingatlanaink állagának figyelembe vétele 

mellett, Tahitótfalu számára is elérhetően, jelentős pályázati forrás áll rendelkezésre, a 

KEHOP-5.2.9 Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési 

önkormányzatai számára elnevezésű pályázaton. A pályázat beadása 2016. június 15-től 

lehetséges. A pályázati felhívás tartalmazza, hogy milyen előkészítettségű dokumentumokat 

és milyen kötelező csatolandó mellékletek kell biztosítani a beadás feltételeként. 

A fejlesztésre javasolt önkormányzati intézmények:  

 Sportcsarnok Szabadság út 1. 2510 hrsz,   

 Népház Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 2510 hrsz,   

 Tahi Óvoda + konyha Almásy László utca 19. 236 hrsz.  

 

Dr. Pálvölgyi Tamás: három épület jöhet szóba. A pályázat egyik előfeltétele, hogy egy 

előzetes közbeszerzési eljárást kellene lefolytatni, amit elő kell készíteni: tendertervek 

elkészítése, energetikai tanulmányok beszerzése, pályázati dokumentáció összeállítása, 

közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező és a tervező kiválasztásának vonatkozásában.  

Három ajánlatot szereztünk be:  

 Kardos Labor Kft 1172 Budapest, Rétifarkas u. 5. 

Bruttó: 11.684.000,- Ft 

 

 Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit 

Közhasznú Kft 1146 Budapest, Hermina út. 17. A. ép. 3. em. 

Bruttó: 9.486.900,- Ft 
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 Calor-System Kft 1037 Budapest, Bécsi út. 85. 

Bruttó: 11.531.600,- Ft 

 

A legkedvezőbb ajánlatot a Pro Régió Kft. tette. Ennek a költségnek az 50 %-át kellene nekünk 

előre meghiteleznünk. Amennyiben sikeres a pályázat akkor kell a további 50 %-ot 

megfizetnünk, ha nem nyerünk, akkor ez az 50 % a mi terhünk marad, de ennek fejében az 

elkészített energetikai tanulmányt és a tendertervet megkapjuk, amit egy másik pályázatnál 

fel tudunk használni. Amennyiben a pályázat sikeres lesz, akkor valamennyi költségünk 

fedezve lesz.  

Kérdés az, hogy vállaljunk-e ilyen kockázatot? Személy szerint nekem két aggályosnak tűnő 

kérdésem volt. Az egyik az, ha nem nyerünk a pályázaton, hogyan alakulnak a dokumentáció 

szerzői jogai. Erre megnyugtató választ kaptam, mely szerint bármikor felhasználhatjuk őket. 

A másik, ha azért veszítjük el a pályázatot, mert az anyag nem volt megfelelő, akkor ennek 

megfelelő jogi konzekvenciái lehetnek-e. A szerződést viszont úgy fogjuk megkötni, hogy adott 

feladatra, adott pályázathoz alkalmas terveket kell, hogy szolgáltasson.  

A pályázók kapcsoltak referencia listát is.  

Ugyan nem tartozik a Bizottság a hatáskörébe, hiszen a három jelentkező ajánlata 

közbeszerzés hatálya alá nem tartozó beszerzés körébe tartozik. Amennyiben ezt a kockázatot 

felvállaljuk és nyerünk a pályázaton akkor elég jelentős összeget kaphatunk ahhoz, hogy a 

három ingatlant rendbe tudjuk tenni.  

 

Dr. Sajtos Sándor: a pályázat 100 %-ban finanszírozott, tehát az előkészületek költségei, teljes 

mértékben elszámolhatóak sikeres pályázat esetén. A felsorolt ingatlanok, külső 

hőszigetelése, indokolt esetben nyílászárócseréje, valamint napelemes rendszerrel való 

ellátása is megoldható lenne. 

 

Nagyházu Miklós: lehet, hogy csak az egyik ingatlan felújítása nyer?  

 

Csörgő Mihály: az előfordulhat, hogy a három épületből egy sem nyerhet? 

 

Dr. Sajtos Sándor: nem, ez biztos, hogy nem fordul elő, már volt helyszíni bejárás ebben a 

témában.  

Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a 

képviselőket, aki a pályázaton való indulást támogatja, kézfeltartással 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 

79/2016. (04.27.) 

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván 

benyújtani a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2016. évi 

KEHOP-5.2.9 „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi 

régió települési önkormányzatai számára” elnevezésű pályázatra. 

A pályázat keretében, az önkormányzat tulajdonában lévő  

 

 Sportcsarnok Szabadság út 1. 2510 hrsz,   

 Népház Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 2510 hrsz,   

 Tahi Óvoda + konyha Almásy László utca 19. 236 hrsz. kerüljön 

előkészítésre. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz 

kapcsolódó tervezési- és előkészítési munkák megrendelésére és 

lebonyolítására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

Dr. Sajtos Sándor: kérdezte a képviselőket, aki a beérkezett ajánlatok alapján a Pro Régió 

Közép-Magyarországi Regionális fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft 

megbízásával egyetért, kézfeltartással 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 

80/2016. (04.27.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KEHOP 5.2.9 

„Pályázatos épületenergetikai felhívás közép-Magyarországi régió települési 

önkormányzatai számára” című pályázathoz kiírt szükséges tervezési és 

előkészítési, illetve végrehajtási feladatok elvégzésére irányuló 

ajánlatbekérés eredményeként, mint legalacsonyabb ajánlati árat adó 

résztvevőt nyertesként a Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális 

Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-t hirdeti ki. 

 

A nyertes ajánlat összege: Bruttó 9.486.900,-, melynek 50%-át a pályázat 

beadásakor, 50% a pályázat pozitív elbírálása után fizetendő. Nyertes 

pályázat esetén a szerződéses összeg 100%-ban a pályázati forrás terhére 

elszámolható 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 

megkötésére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

 

Dr. Sajtos Sándor: az „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására” kiírt 

pályázat közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságába, mint Ajánlatkérő, szakértőként Körmendi 

Judit főépítészt, és Paál Mária pénzügyi előadót javaslom delegálni.  

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

aki a pályázaton való indulást támogatja, kézfeltartással 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 

81/2016. (04.27.)  

HATÁROZATA 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatok vis maior feladatainak támogatására (Tahitótfalu, Házas 

patak 897 hrsz.), valamint az „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások 

támogatására” kiírt pályázat közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságába, mint 

Ajánlatkérő, szakértőként az alábbi személyeket delegálja: 

 

A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: 

Körmendi Judit főépítész 

 

A közbeszerzés pénzügyi szakértelmének biztosítására: 

Paál Mária pénzügyi csoportvezető 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

Csörgő Mihály: a híd útján történt javítás során a virágtartókat és a korlátot is megrongálták.  

 

Dr. Sajtos Sándor: valóban ez a beruházás több problémát is felvet, hiszen érintett 

önkormányzati területet, illetve az újonnan épített gátat is. Nem kértek közterületfoglalási 

engedélyt, viszont az önkormányzati területet munkaterületnek használták.  

 

Nagyházu Miklós: a munkaterület elkerítése sem történt szakszerűen.  

 

Gaál Sándorné: a cukrászda előtti területen lecserélnénk a virágtartókat, illetve azon a részen 

murvával felszórt részt viacolorral egészítenénk ki.  

 

Dr. Sajtos Sándor: van erre anyagunk ezt el is tudjuk intézni.  

 

Gaál Sándorné: egynyári és örökzöld növényekkel ültetnénk be.  

 

Dr. Pálvölgyi Tamás: a Bercsényi utcában elhelyezett kerékpáros táblákkal kapcsolatosan 

esetleg felmerült bennem az a lehetőség, hogy a Dunaparti sétány felé kitáblázhatnánk. 
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Dr. Sajtos Sándor: zárt ülés megtartását javaslom, tekintettel a személyiségi jogokra egyes 

tulajdoni ügyek vonatkozásában.  

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

aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással 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 

82/2016. (04.27.)  

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

ülést 20:47 órakor bezárta.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Sajtos Sándor Eőryné Dr. Mezei Orsolya 

polgármester jegyző 

 

 


