A 7/2015. (IV.17.) önk. rendelet (SZMSZ)
FÜGGELÉKEI
1. sz. függelék

A Községi Tájékoztató alapdokumentumai, felelős kiadó, és a szerkesztő
bizottság tagjainak névsora, valamint a szerkesztő bizottság működésének
alapszabálya
Felelős kiadó: Eőryné dr. Mezei Orsolya jegyző
Főszerkesztő: Almássy Csaba
Szerkesztő Bizottság tagjai: Karácsony János Ádám
Béres Gabriella
Budai Mihály
Sirkó-Németh Mariann
Szabó Judit

2. sz. függelék
Az Önkormányzat feladat-, és hatásköre
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. alapján.
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3. sz. függelék
Az önálló és részben önálló intézmények felsorolása
1./ Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal
2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.
2./ Tahitótfalu Község Önkormányzata
2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.
3./ Tahitótfalui Óvodák és Konyha
2021 Tahitótfalu, Petőfi Sándor u. 12.
2022 Tahitótfalu, Almássy L. u. 17.
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4. sz. függelék
A Képviselő-testület névsora

Dr. Sajtos Sándor polgármester
ifj. Csörgő Mihály alpolgármester
Gaál Sándorné képviselő
Kubanek István képviselő
Nagyházú Miklós képviselő
Schottner Jánosné képviselő
Karácsony János Ádám képviselő
Dr. Pálvölgyi Tamás képviselő
Vaczó Zoltán képviselő
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5. sz. függelék
Az Önkormányzati Tanácsnok feladatai:
1. Részt vesz a járási önkormányzatokkal és a Pest Megyei Önkormányzattal való
kapcsolattartásban.
2. Közreműködik az Önkormányzat testvértelepülési önkormányzataival való kapcsolat
fenntartásában és ápolásában.
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6. sz. függelék
A Bizottságok névsora
Gazdasági Bizottság
Elnök: Gaál Sándorné
Alelnök: Nagyházú Miklós
Tagok: Schottner Jánosné, Fekete Lászlóné, Rajos Istvánné
Kulturális Bizottság
Elnök: Kubanek István
Alelnök: Gaál Sándorné
Tagok: Vaczó Zoltán, Wegroszta Gyula, Chambre Attila Lajosné,
Szociális Bizottság
Elnök: Schottner Jánosné
Alelnök: Dr. Pálvölgyi Tamás
Tagok: Kubanek István, Kepler Erzsébet, Motesiczky Eszter
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Elnök: Nagyházú Miklós
Alelnök: Karácsony Ádám
Tagok: Vaczó Zoltán, Gacsályiné Rédai Erika,
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7. sz. függelék
A polgármester feladat-, és hatásköre
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. alapján.
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8. sz. függelék
A jegyző feladat- és hatásköre

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. alapján.
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9. sz. függelék
Az önkormányzat társulásai

Az önkormányzat az alábbi társulásokban vesz részt:
1./ Dunakanyar Tűzvédelemre És Kihelyezett Mentőszolgálati Feldatok Ellátására
Létrejött Önkormányzati Társulás
2./ Szigeti Többcélú Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulás
3./ Duna - Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
4./ Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálta Intézményfenntartó
Társulás
5./ Dunakanyari Csatornázási Társulás
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10. sz. függelék
Hatályos önkormányzati rendeltek
Tahitótfalu Község Önkormányzatának
hatályos
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)
rendeletei 2015. április 17-ig
5/1994. (VIII.5.)
2/1995. (III.3.)
9/1997. (XI.15.)
9/1999. (VII.05.)
11/2000. (V.11.)
13/2000. (IX.1.)
22/2000. (XII.8.)
23/2000. (XII.8.)
7/2001. (VII.14.)
8/2001. (IX.14.)
10/2001. (X.18.)
7/2002. (VI.27.)
8/2002. (VI.27.)
9/2002. (X.10.)
13/2002. (XI.11.)
7/2003. (VI.12.)
8/2003. (VII.09.)
9/2003. (VII.28.)
4/2004. (II.13.)
12/2004. (VI.21.)
13/2004. (VII.8.)
14/2004. (IX.1.)
15/2004. (IX.1.)
14/2005. (VII.1.)
15/2005. (VII.1.)
17/2005. (VII.1.)
18/2005. (VII.1.)
19/2005. (VII.1.)
30/2005. (XI.22.)
1/2006. (I.30.)
10/2006.
(VIII.25.)
9/2007. (IV.19.)
13/2007. (X.05.)

Tahitótfalu címeréről, zászlójáról és azok használatának szabályozásáról
az építési és telekalakítási tilalom feloldásáról
a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatás igénybevételéről
közterületek elnevezéséről
a zeneiskolai tandíj mértékéről
a középületeknek és közterületeknek nemzeti és községi ünnepeken történő
fellobogózásáról
a közművelődésről
a környezetvédelemről
közterületek elnevezéséről
közterületek elnevezéséről
a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális,
jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról
közterületek elnevezéséről
Tahitótfalu Község orvosi körzeteinek kialakításáról
a Dunán és mellékfolyóin 2002. augusztusban kialakult árvíz utáni részbeni
kártalanításról
közterületek elnevezéséről
a mezei őrszolgálatról
közterületek elnevezéséről
közterületek elnevezéséről
a házi gondozás térítési díjáról
közterületek elnevezéséről
a talajterhelési díjról
a rendszeres valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról
a gyermekjóléti szolgálat működéséről és szolgáltatásainak igénybevételéről
az építészeti és természeti értékek helyi védelméről
a reklámhordozókról
a településrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog
megállapításáról
Tahitótfalu község területén a parkolás szabályainak betartása miatt szükségessé
vált egyes intézkedésekről, valamint a parkoló- és rakodóhelyek megváltásáról
a közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére való kötelezésről
a helyi adók megállapításáról és bevezetéséről
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről
a Tahitótfalu Sportegyesület támogatásáról
a honlapon történő hirdetés díjáról
a képviselők díjazásáról
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14/2007. (XI.26.)
6/2008. (III.21.)

a helyi állattartásról
a köztisztaság fenntartásáról, valamint a települési szilárd hulladék gyűjtésére és
elszállítására vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályozásáról
a közterületek elnevezéséről

11/2008. (IV.18.)
15/2008. (VI.20.)
16/2008. (VI.20.)
17/2008. (VI.20.)

az elektronikus ügyintézésről
a helyi jelentőségű védett területek kijelöléséről
a közterület használatról
a Képviselő-testület egyes korábbi rendeleteinek a belső piaci szolgáltatásokról szóló
22/2008.(XII.12.)
2006/123/EK irányelvvel történő jogharmonizációjáról
a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról
4/2009. (III.13.)
a közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 19/2005. (VII.01.) rendelet módosításáról
6/2009. (IV.3.)
és kiegészítéséről
7/2009. (IV.3.)
a helyi sportról
a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról
9/2009. (V.4.)
a fák védelméről
12/2009. (V.30.)
a 12,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsik helyi
15/2009. (X.5.)
közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról
a közterültek elnevezéséről
16/2009. (X.16.)
a Tahitótfalu Község Díszpolgára és Tahitótfaluért Érdemrend kitüntetés
1/2010. (II.12.)
alapításáról és adományozásának rendjéről
a Polgármesteri Hivatal és tisztségviselők ügyfélfogadási rendjéről
11/2010. (V.3.)
13/2010.
közterületek elnevezéséről
(VIII.06.)
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló 9/1997.
19/2010. (XII.18.)
(XI.15.) önkormányzati rendelet (alaprendelet) 2. sz. mellékletének megállapításáról
a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól
6/2011. (III.16.)
a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események
9/2011. (V.26.)
szolgáltatási díjairól
a helyi díjakról
15/2011. (XI.30.)
17/2011. (XI.30.) a Tildy Zoltán hídfő környékének területét érintő változtatási tilalom elrendeléséről
a saját konyhán biztosított élelmezés nyersanyagnormájának és térítési díjának
19/2011. (XII.19)
megállapításáról
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
1/2012. (II.21.)
3/2012.. (III.09.)

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

6/2012. (IV.27.)

az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

17/2012.(XII. 14)
1/2013. (II.15.)

a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

2/2013. (II.15.)

a saját konyhán biztosított élelmezés nyersanyagnormájának és térítési díjának
megállapításáról

6/2013. (IV.19.)

az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

12/2013.
(X.18.)
13/2013.
(X.18.)
1/2014. (II.18.)

az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról
közterületek filmforgatási célú igénybevételéről
az Önkormányzat 2014. évi költségvetése
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4/2014. (IV.25.)

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

7/2014. (X.02.)

Tahitótfalu Község Helyi Építési Szabályzatáról

9/2014. (XI.21.) a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak
számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól
2/2015. (II.13.)

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

3/2015. (II.26.)

a pénzbeli-és természetbeni-szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

7/2015. (IV.17.) Tahitótfalu Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
8/2015 (IV. 28.
)
9/2015 (V. 19. )
10/2015 (V. 19.
)
11/2015 (V.19.)

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
a 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről
a helyi rendeletek felülvizsgálatáról
a helyi díjakról szóló 15/2011 (XI.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról

12/2015 (V. 19.
)
a képviselők díjazásáról
13/2015 (VI. 12.
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének
)
következményeiről
14/2015 (VI.12. a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető
)
juttatásokról és támogatásokról
15/2015 (VII. a Tahitótfalu Község Díszpolgára és Tahitótfaluért Érdemrend kitüntetés
21. )
alapításáról és adományozásának rendjéről
16/2015
az adózással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők érdekeltségi
(VII.21. )
rendszeréről
17/2015 (VII.
az önkormányzat rendelete a települési hulladék gyűjtésére és
21. )
elszállítására vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól
az önkormányzat rendelete a településképi véleményezési, a
19/2015 (IX.22.
településképi bejelentési eljárások, valamint a településképi kötelezés
)
szabályairól
20/2015
(IX.22.)
21/2015(XI.06.)
22/2015.
(XI.27.)
1/2016. (I.26.)
2/2016. (II.12)

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének
következményeiről szóló 13/2015 (VI.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
2015. évi költségvetés mód.
helyi adók megállapításáról és bevezetéséről
Rendelet a helyi adók megállapításáról és bevezetéséről szóló
22/2015.(XI.27.) rendelet módosításáról + egységes
Rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

3/2016. (III.12.) Rendelet a helyi civil szervezetek támogatásáról
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4/2016. (IV.28.) Rendelet a 2/2015. (II.13.) költségvetési rendelet módosításáról
5/2016. (IV.28.) Rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
6/2016. (V.20.)

Rendelet a közterületi térfigyelő rendszerről

7/2016.
Rendelet a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről
(VII.08.)
8/2016. (IX.13.) Rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
9/2016. (XI.25.) Rendelet a képviselők díjazásáról szóló 12/2015. (V.19.) rendelet
módosításáról
10/2016.
Rendelet a Helyi Építési Szabályzat módosításáról
(XII.19.)
1/2017. (I.27.)
a heéyi díjakról szóló 15/2011. (XI.30.) önk. rendelet módosításáról
2/2017. (II.15.)

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

3/2017. (II.15.)

a Tahitótfalu Község Díszpolgára, a Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés,
a Tahitótfalu Ifjú Tehetsége díj és a Tahitótfalu Pedagógusa díj
alapításáról és adományozásának rendjéről
a 15/2005. (VII.1.) önk. rend. hat. kívül helyezéséről

4/2017.(II.15.)
5/2017. (III.31.)
6/2017. (III.31.)

7/2017. (III.31.)
8/2017. (III.31)

a környezetvédelemről szóló
23/2000. (XII.08.) rendelet módosításáról
A
7/2015. (IV.17.) SZÁMÚ
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK
módosításáról
a helyi állattartásról szóló
14/2007. (XI. 26.) rendelet módosításáról
a közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló
13/2013. (X.18.) rendelet módosításáról
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