
 

 

 

Tahitótfalu Községi Önkormányzat 
 Képviselő-testülete 
 
Szám: 2/2010.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 29-
én (péntek) 730 órakor tartott üléséről. 

 
Helye: Polgármesteri Hivatal Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.  
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Hiányzók: Kubanek István, Schottner Jánosné, Verebes Sándor, Wágner Péter,  
 
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket. Megállapítja a Képviselő-testület 
határozatképességét (14 főből 10 fő jelen). Javaslatot tesz a napirendre. 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Jüsztl Zsófia, Karácsony Ádám, Nagyházú Miklós, Dr. Magyar Gábor, 
Szabó Judit, Törökné Kelemen Ildikó, Vaczó Zoltán) a napirendet elfogadta.  
 
 

NAPIREND: 
 

1./ Kistérségi normatívák igénylésével kapcsolatos döntés 
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

2./ Egyebek 
 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a Kistérségi Társulás megállapodásának módosításait, 
és elfogadásra javasolja. 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Jüsztl Zsófia, Karácsony Ádám, Nagyházú Miklós, Dr. Magyar Gábor, 
Szabó Judit, Törökné Kelemen Ildikó, Vaczó Zoltán) meghozta döntését.  
 
 

8/2009. (01.29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 
DPÖTKT Társulási Tanácsa Társulási Megállapodásának 12. § (8) 
bekezdése alábbi szövegezésnek megfelelő módosítását: 
 
 I. 
„A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulása által a szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása az 
alábbiak szerint történik: 
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A Társulás 
1./ a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást 2010. január 

1-től a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 120-122. §-a szerinti kiszervezés útján 
kívánja ellátni a kistérség következő településein: Kisoroszi, 
Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Dunabogdány, 
Leányfalu; 

2./ az 1. pontban foglalt szolgáltatást a jelenleg is ezen 
feladatellátást nyújtó szervezettel kötendő ellátási szerződés 
alapján kívánja biztosítani, 

3./ a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást 2010. július 1-
től a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulása által alapított „Dunakanyari Kistérségi Szociális 
Intézmény”, mint saját fenntartású intézménye útján kívánja 
ellátni a kistérség következő településein: Szentendre, 
Pilisszentlászló, Visegrád. 

4./ a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást legkésőbb 
2009. január 31-től írásban kötött külön megállapodás 
megkötésével, a többcélú kistérségi társulás tagjának 
intézménye (Szociális Szolgáltató Központ Pomáz) útján kívánja 
ellátni a kistérség következő településein: Pomáz, Csobánka, 
Pilisszentkereszt. 

5./ az idősek nappali ellátása szociális alapszolgáltatást 2010. 
július 1-től a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú 
Kistérségi Társulása által alapított „Dunakanyari Kistérségi 
Szociális Intézmény”, mint saját fenntartású intézménye útján 
kívánja ellátni a kistérség következő településein: Szentendre, 
Pilisszentlászló, Visegrád, Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer, 
Szigetmonostor, Dunabogdány, Leányfalu, Pilisszentkereszt, 
Csobánka. 

6./ a házi segítségnyújtás és idősek nappali ellátása szociális 
alapszolgáltatást legkésőbb 2010. január 31-től írásban kötött 
külön megállapodás megkötésével, a többcélú kistérségi 
társulás tagjának intézménye (Kalászi Idősek Klubja) útján 
kívánja ellátni a kistérség következő településein: Budakalász. 

7./ a családsegítést és a gyermekjóléti alapellátást a kistérség saját 
intézménye útján látja el a feladatellátásban résztvevő 
önkormányzatokra vonatkozóan.” 

 
A Képviselő-testület ezzel összhangban egyetért a szentendrei 
Gondozási Központ 2010. július 1-vel történő kistérségi fenntartásba 
vételével, hiszen így a jelenlegi önkormányzati pótfinanszírozás 
érezhető mértékben csökken. 
A Képviselő-testület ezzel összhangban úgy dönt, hogy elfogadja a 
határozati javaslat 1. számú mellékletében szereplő feladat-ellátási 
megállapodást. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a település valamely 
lakója jogosan valamely az 1. számú mellékletben szereplő 
megállapodás alapján nyújtott szociális alapszolgáltatásban részt 
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kíván venni, úgy az Önkormányzat ezen ellátás önkormányzati 
pótfinanszírozását vállalja. 
 

II. 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az 
Önkormányzat saját intézménye által nyújtott közoktatási 
szakszolgáltatás kiegészítő normatívájának igényléséről szóló 
megállapodást és felkéri a Polgármestert az adatok véglegesítése 
után annak aláírására és a DPÖTKT felé történő megküldésére. 
 
 III. 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010-ben is 
igénybe kívánja venni a mozgókönyvtári szolgáltatás támogatására a 
Pest Megyei Könyvtár és a DPÖTKT közreműködését. Az ezen 
szándékról szóló, az 2. számú mellékletben található együttműködési 
megállapodást a Képviselő-testület elfogadja és felkéri a 
Polgármestert annak aláírására. 

 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

Szabó Judit: érdeklődik a Szentendrei Rendelőintézet felújításával kapcsolatban 
kapott –e a település tájékoztatást. Szeretné látni a terveket.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a Kistérségi Társulás pályázott egy speciális tűzoltóautóra, de az 
önrész 34 M Ft. A gépjármű csak akkor kerül átadásra amennyiben a Kistérség és a 
Tűzoltóság ezt az összeget kifizeti. Több település (Budakalász, Pomáz, Csobánka) 
jelezte, hogy nem támogatja az önrész kifizetését, mivel saját tűzoltósággal 
rendelkezik, ami a többi településre jóval nagyobb terhet ró. Ennek következtében ez 
a lehetőség egyenlőre függőben van. Ezt követően a Mikrotérségi ülésen történtekről 
számol be (alapító okirat elfogadása, vízbázis kompenzáció ügyében egyeztető 
tárgyalás). Kéri a Képviselőket, hogy a vagyonnyilatkozatokat, a következő testületi 
ülésre kitöltve adják le, majd megköszöni a Képviselő-testület munkáját és az ülést 
750 órakor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Dr. Sajtos Sándor       Tóth János 
   polgármester         jegyző 

 
 


