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Tahitótfalu Községi Önkormányzat 
 Képviselő-testülete 
 
Szám: 21/2011.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 

28-án (hétfő) 18,00 órakor tartott Közmeghallgatásáról. 
 
Helye: Népház, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint 15 fő iskolai, 3 fő óvodai, 15 fő 
hivatali dolgozó, illetve 2 fő a rendőrség, 20-25 fő a lakosság részéről 
 
Hiányzók: - 
 
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket, és felkéri Tóth János jegyzőt adjon 
tájékoztatást a Közmeghallgatás fogalmáról.  
 
Tóth János: ismerteti a Közmeghallgatás fogalmát az 1990. évi LXV. tv-ben 
megfogalmazottak szerint.  
 
Dr. Sajtos Sándor: megállapítja a Képviselő-testület határozatképességét (9 főből 9 
fő jelen), és javaslatot tesz a napirendre. 
 
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
NAPIREND: 
 

1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a határozatok 
végrehajtásáról 

  Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
  Tóth János jegyző 
 
2./ Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetése ¾ éves teljesítéséről 
 Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke 
 

3./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
 Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
   Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke 
 
4./ Tájékoztató a Bizottságok munkájáról 
 Előadó: Bizottsági elnökök 
 
5./ Tulajdoni ügyek 
 Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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6./ Belső Ellenőrzési Terv elfogadása 
 Előadó: Tóth János jegyző 
 
7./ Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatról döntés 
  Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
   Schottner Jánosné Szociális Bizottság elnöke 
 
8./ Helyi rendeletek (H.É.SZ., környezetvédelem, változtatási tilalom, adó-, és 

díjrendeletek) alkotása, módosítása 
 Előadó: Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke 
  Tóth János jegyző 

 Nagyházu Miklós Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
 elnöke 

 
9./ Egyebek 

 
1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a 

határozatok végrehajtásáról 
 
Tóth János: ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót. 
 
Dr. Sajtos Sándor: megköszöni a beszámolót, és tájékoztatást ad a két ülés között 
történt fontosabb eseményekről.  
Október 19-én a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén a Tahi 
hídfő centrum tervezésére vonatkozóan tárgyaltak, melyről Nagyházu Miklós 
bizottsági elnök a 4. napirendi pontban számol be.  
Az óvoda fejlesztésére ad lehetőséget, egy újabb uniós pályázat, melynek beadási 
határideje április 2. Az eddigi felmérések alapján az Almásy utcai óvoda felújítása 
lenne a legcélszerűbb, bár hosszútávon nem oldja meg az intézmény 
túlterheltségének problémáját.  
A kistérségi csatornapályázat Támogatási Szerződését december elején írják alá. 
November 14-én, az előkészítés kapcsán egyeztető tárgyalást tartottak a 
pócsmegyeri Polgármesteri Hivatalban. A honlapon is láthatóvá kívánják tenni az 
ingatlantulajdonosok névsorát, illetve a közműtérképeket.  
Október 29-én az SZL-Bau Kft (kivitelező), és a PDK Kft (műszaki ellenőr) 
részvételével bejárásra került sor a községháza, az iskola, valamint a sportcsarnok 
felújítására vonatkozóan. Ennek eredményeképpen a garanciális javításokra 
(kombinált, gáz-vegyestüzelésű fűtési rendszer üzemeltetési hibái; műhely és öltöző 
falainak vizesedése) vonatkozó igényét a hivatal bejelentette.  
Bár az Önkormányzat eddig már 231.000 Ft –ot fordított a Bercsényi utcában történt 
pinceomlás megszüntetésére, bányászati aknamélyítés kivitelezésére kért be újabb 
ajánlatot, mert a szakemberek javaslata szerint ez által kevésbé „rongálódik” a 
munkaterület, valamint könnyebben le lehet rakni a tömedékelő anyagot, 
pontosabban meg lehet állapítani az üreg mélységét, illetve haladási irányát. 
A Nefelejcs utca fennmaradási engedélyének fellebbezési ideje lejárt, de a 
jogerősítésre vonatkozóan, nem érkezett értesítés. A kérdés tisztázása érdekében 
íródott levelére még nem kapott választ.  
A KMOP-3.3.1/B-10-2010-0018 jelű pályázat keretében elkészült csapadékvíz 
elvezetési beruházás átadó ünnepségét november 11-én tartották. Ezúton is köszöni 
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a pályázat sikeres lebonyolításában közreműködők segítségét. A műszaki átadásra 
november 14-én, a pénzügyi elszámolásra, és a helyszíni ellenőrzésekre a 
későbbiek folyamán kerül majd sor.  
November 18-án a Pest Megyei Rendőrkapitányság biztonságtechnikai akciót 
szervezett a településen.  
November 21-én, az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság, országos polgári 
védelmi mozgósítási gyakorlatot tartott. Az elhangzottakat a későbbiekben, az 
újságban és a honlapon közzéteszik, hogy tájékoztassák a lakosságot.  
A gátpályázattal kapcsolatban elmondja, hogy a vízjogi létesítési tervdokumentáció 
beadásra került. A hiánypótlást december 15-ig kell teljesíteni. A második forduló 
beadási határideje 2012. február 25. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, 
javasolja a második napirend tárgyalását.  
 

2./ Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetése ¾ éves teljesítéséről 
 

Gaál Sándorné: köszönti a megjelenteket, tájékoztatást ad az Önkormányzat 2011. 
évi költségvetése ¾ éves teljesítéséről. A helyi adóbevételekkel kapcsolatban 
elmondja, hogy a kintlévőség óriási, amit nagyon szomorúnak tart, hiszen egyes 
lakosok ezek szerint nem teljesítik kötelezettségüket a település felé. Ezt követően 
ismerteti a Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint Tahitótfalu Község 
Önkormányzatának 2011. évi költségvetése ¾ éves teljesítését elfogadásra 
javasolja.  
 
Dr. Sajtos Sándor: megnyugtató módon zárhatják le, és kezdhetik a jövő évet. Egy 
éve működik a jelenlegi Képviselő-testület - az elmúlt időszak tapasztalatai alapján 
egységesen-, ami nagy segítséget jelent a munkában. Ezt követően elfogadásra 
javasolja a Gazdasági Bizottság javaslatát.  
 
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
 

221/2011. (11.28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetése ¾ évi teljesítéséről szóló 
beszámolót elfogadja.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a költségvetés további 
takarékos végrehajtására.  
 
Határidő: 2011. 12.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

3./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
 
Gaál Sándorné: Tahitótfalu Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési 
koncepciója a 2011. évi ¾ éves beszámoló, illetve a várható év végi teljesítés, 
valamint a 2012. évi várható állami támogatások, a becsült infláció, és a tervezett 
ÁFA változás alapján került összeállításra. Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, 
hogy a dologi kiadások tervezett előirányzata a 2011. éves adatokhoz képest 
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átlagosan 8 %-kal magasabb. A Gazdasági Bizottság határozata alapján az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját elfogadásra javasolja.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: kérdéses, hogy megkapja-e a település az állami támogatást, 
valamint, hogy a nagy összegben tervezett adóbefizetést teljesíti-e a település. Ezzel 
a bizonytalansággal együtt támogatja a Gazdasági Bizottság javaslatát.  
 
Dr. Sajtos Sándor: 2012-ben nem kíván a Képviselő-testület adómértéket növelni, 
annak ellenére, hogy ez az Önkormányzatnak igen nagy terhet jelent. 
 
Gaál Sándorné: jóval alultervezték az adóbevételeket a költségvetésben, és nem 
terveznek rá kiadást. Bár a tavalyi évben volt emelés, de azt megelőzően négy évig 
nem. Azért döntöttek így, mert nem kívánják még inkább terhelni azokat a lakosokat, 
akik becsületesen fizetik az adót.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a jövő évben is tervezik, az intézmények helyzetének javítását, a 
konyha megtartását, fejlesztését. Az iskolák államosítása miatt, még nincs kialakult 
döntés a fejlesztésekre vonatkozóan. A jelenleg is működő szolgáltatásokat 
(védőnői, háziorvosi, mezőőri, stb.) továbbra is szándékukban áll fenntartani.  
 
Csörgő Mihály: bár az adókintlévőségek behajtására végrehajtó céget alkalmazott a 
Képviselő-testület, kifejezett kérésük volt, hogy az ügyintézők csak olyan ügyet 
adjanak át behajtásra, ahol már nincs más lehetőség.  
 
Dr. Sajtos Sándor: amennyiben nincs több hozzászólás, elfogadásra javasolja a 
Gazdasági Bizottság határozatát. 
 
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
 

222/2011. (11.28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 2012. évi 
önkormányzati költségvetés előkészítésére a koncepció alapján.  
 
Határidő: 2012. 02.15. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  „Tiszta udvar, rendes ház” pályázat díjainak átadása 
 
Nagyházu Miklós: ismerteti az előzményeket és elmondja, nagy öröm számára, 
hogy voltak jelentkezők a pályázati lehetőségre, és tesznek azért, hogy a 
településkép minél rendezettebb legyen.  
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a Képviselő-testület döntését (Tóthné Mák Ildikó I. 
helyezett; Tóth Tibor, Naszvadi István, Pavlik Bálint, Marton Sándor II. helyezett). 
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Ezt követően sor került a díjak átadására, majd a Képviselő-testület 19,20-19,30 
óráig szünetet tartott. 
 

4./ Tájékoztató a Bizottságok munkájáról 
 
    Kulturális Bizottság  
 
Kubanek István: november 11-én az adventi rendezvénysorozat programját 
tárgyalta a Bizottság. Ezúton is köszöni a szervezők nevében, a rendezvény 
lebonyolításához kapott segítséget. Ezt követően ismerteti, a Tegyünk Együtt 
Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány kérelmét (200.000 Ft támogatás a rendezvény 
plakátjainak és meghívóinak nyomtatására). 
 
Dr. Sajtos Sándor: aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
 

223/2011. (11.28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ADVENT-i 
rendezvénysorozat nyomdai költségeihez (plakátok, meghívók, 
szórólapok stb.) a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú 
Alapítvány részére 200.000 Ft támogatást biztosít.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatás átutalására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Kubanek István: az iskolások részére meghirdetett őszi fotópályázat támogatását 
javasolja 10.000 Ft összegben. A pályázat szervezője Fábián Csaba tanár. 
 
Dr. Sajtos Sándor: aki támogatja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
 

224/2011. (11.28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az általános 
iskolások részére hirdetett őszi fotópályázathoz 10.000 Ft támogatást 
biztosít (szervező: Fábián Csaba tanár).  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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Kubanek István: tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Lovas-íjász Európa 
Bajnokságot Tahitótfaluban tervezik lebonyolítani.  
 
Szabó Judit: van tervezet 2012. évi eseménynaptár tartalmára?  
 
Kubanek István: a decemberi ülésen tárgyalják.  
 
Dr. Sajtos Sándor: december 16-án tervezik az utolsó testületi ülést, ezért kéri a civil 
szervezeteket, addig tájékoztassák a Bizottságot az általuk szervezett rendezvények 
időpontjairól.  
 
   Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Nagyházu Miklós: tájékoztatást ad a Tahi hídfő centrum kialakítására vonatkozóan, 
melyet a Bizottság november 17-i ülésén tárgyalt. A tervezők látványtervekkel 
készültek és sok képviselő is jelen volt a napirend tárgyalásakor. Lakossági fórum 
keretében a lakosok véleményét is ki kívánják kérni a tervezés lezárásaként.  
A jövő évi intézményi beruházások, felújítások tekintetében, az utolsó testületi ülés 
előtt tervezett bizottsági ülésen döntenek.  
 
   Szociális Bizottság  
 
Schottner Jánosné: az Idősek Napja rendezvényre a meghívók kiküldésre kerültek, 
nagy szeretettel várják a vendégeket. A decemberi bizottsági ülés lebonyolítására 
12-én kerül sor, amikor a beérkezett segélykérelmeket tárgyalják majd.  
 
Dr. Sajtos Sándor: az idén is megrendezésre került a fagyűjtési akció azért, hogy a 
hátrányos helyzetben élők szervezetten, legálisan juthassanak téli tüzelőhöz. Olyan 
családokat szólítottak meg, akik többször is igénybe vették a Bizottság segítségét. A 
38 érintett közül, csak 8 család élt a lehetőséggel.  
 
Schottner Jánosné: a decemberi bizottsági ülésen, ennek ismeretében döntenek 
majd a kérelmek elbírálásában.  
 

5./ Tulajdoni ügyek 
 
    Gyepes utcai szennyvízátemelő  
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket, a beérkezett ajánlatokat, és 
Adamcsek Gábor (DMRV Zrt.) szakember véleményezését (VI-CSA Kft megbízása a 
kiviteli tervek elkészítésével). A tervezés költsége a vízbázis védelmére kapott 
támogatásból (Fővárosi Vízművek) biztosítható lenne.  
 
Szabó Judit: ez csak a tervezés, a kivitelezésre mikor kerül sor? 
 
Dr. Sajtos Sándor: ezzel kapcsolatban még nem tud biztosat mondani. Aki 
támogatja az elhangzott javaslatot, kézfeltartással jelezze.  
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A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
 

225/2011. (11.28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyepes 
utcai szennyvízátemelő fejlesztésével összefüggő tervezéssel a 
pályázat alapján legkedvezőbb ajánlatot tevő VI-CSA Kft-t bízza meg 
(410.000 Ft+Áfa)  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízás 
aláírására.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
   Bercsényi utca pinceomlás 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket és a beérkezett újabb, a feltárásra 
vonatkozó ajánlat tartalmát (GEOSZOLG Kft: 387.000 Ft). A kérdés az, hogy az 
Önkormányzat milyen mértékben kíván részt venni továbbra is a kialakult helyzet 
rendezésének finanszírozásában. Javasolja, hogy a költség 20%-át az 
Önkormányzat vállalja át.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: az önkormányzati tulajdonban lévő terület alatt helyezkedik el 
a beomlott pince. A jogi értelemben vett felelősség a pince tulajdonosát terheli, 
abban az esetben, ha a pince más tulajdonát képező telekre nyúlik be. Vélhetően ez 
így van jelenleg, és ezért egy magántulajdonban lévő telek károsodhat. Úgy 
gondolja, a kérdés az, hogy a kárelhárításra fordított összegből, mennyit tudna az 
Önkormányzat a pince tulajdonosától behajtani. Három tulajdonost érint ez a vita, a 
pince, a beszakadt terület (ami ebben az esetben az Önkormányzat), illetve a 
károsodott telek tulajdonosát. 
 
Dr. Sajtos Sándor: pontosan az elhangzottak tisztázása végett, adott be a 
Képviselő-testület Vis maior pályázatot. A pályázat keretében a Belügyminisztérium 
Pince- és Partfalveszély - Elhárítási Szakértő Bizottsága szakmai és jogi 
szempontból is megvizsgálta a kérdést. Az általuk megfogalmazott állásfoglalás 
tartalma szerint az Önkormányzat nem hibáztatható, és felelősséggel nem tartozik a 
bekövetkezett omlás miatt, ezért nem támogatták a kérelmet.  
 
Schottner Jánosné: hány személy osztozna a költségeken?  
 
Dr. Sajtos Sándor: egy ingatlantulajdonost érint csak.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: az Önkormányzatnak a pince tulajdonosára kell hárítani a 
költséget.  
 
Nagyházu Miklós: az, az önkormányzati terület majdnem teljes egészében csak a 
térképeken létezik, mert két oldalról a szomszédos ingatlantulajdonosok már régen 
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birtokba vették. Igaz, hogy elbirtoklási igény nem érkezett a hivatal felé, de ebben az 
esetben olyan területről beszélünk most, mint önkormányzati tulajdonról, amit már 
régóta az érintett ingatlantulajdonos használ.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a geodéziai felmérés szerint, a jogi határ és a terepi állapot 
közötti eltérés is ezt igazolja. Ilyen jellegű terület kialakítást ezelőtt 20 évvel sem 
lehetett volna érvényesíteni -az akkori jogszabályok szerint sem-, mint a mostani 
állapot.  
 
Schottner Jánosné: ismerve a családok helyzetét, mi történik akkor, ha nincs 
lehetőségük az érintett ingatlantulajdonosoknak, a munkadíj kifizetésére?  
 
Dr. Sajtos Sándor: akkor újabb döntést kell hozni.  
 
Nagyházu Miklós: 50 - 50%-os költségmegosztást javasol.  
 
Szente József (tahitótfalui lakos): többször elhangzott, hogy ezt a területet a 
jelenlegi tulajdonos használja. Kié valójában ez a terület? Ha 20 éve használja, akkor 
a költség is az övé?! 
 
Dr. Sajtos Sándor: az Önkormányzat tulajdonában van, de a szomszédos 
ingatlantulajdonosok ezt a részt lekerítették, és használták.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: igaz, hogy több mint 20 éve használják, de elbirtoklásról csak 
akkor beszélhetünk, ha azt bíróság állapítja meg.  
 
Schottner Jánosné: mi történik, ha a tulajdonos nem járul hozzá a költségekhez. 
Kötelezhető a helyreállításra? 
 
Tóth János: a tulajdonos arra kötelezhető, hogy a jogi állapot szerint bontsa le a 
kerítését.  
 
Csörgő Mihály: ezt a feltárást mindenképpen el kell végeztetni, mert a jelenlegi 
állapot életveszélyes. Szintén 50%-os tehermegosztást javasol.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Rédai Dávid, Schottner Jánosné, Szabó Judit) 
szavazattal, és 1 tartózkodás (Dr. Pálvölgyi Tamás) mellett, meghozta döntését. 
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226/2011. (11.28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bercsényi 
utca – Pataksor közötti területen lévő pinceomlás feltárásával a 
Geoszolg Kft-t bízza meg (387.000 Ft) Az Önkormányzat a 
kivitelezés költségének 50%-át magára vállalja, a további költségek 
fedezetének biztosítása esetén. A további költségek –az érintett 
ingatlan (Tahitótfalu, Bercsényi utca 5. 867 hrsz.) tulajdonosa által 
megfizetése esetén az Önkormányzat a kivitelezést megrendeli.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
Határidő: 2011. 12.10. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

 Ódry Árpád utca  
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket (76/1 és 76/4 hrsz-ú ingatlanok 
tulajdonjogi rendezése, a megfelelő útszélesség kialakításához), és a javaslatát (7m2 
megvásárlása 10.000 Ft/m2 áron, valamint az egyéb költségek átvállalása). 
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kéri aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
 

227/2011. (11.28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui 
76/1 és 76/4 hrsz-ú ingatlanok területrendezését jóváhagyja. A 
területcsere érdekében a többletterület vásárlását 10.000 Ft/m2 áron 
jóváhagyja, valamint vállalja az ingatlancserével kapcsolatos további 
költségeket.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat 
jóváhagyására. 
 
Határidő: 2012.01.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
    Fehér Zoltánné kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (elővásárlási jogról való lemondás a 
Tahitótfalu, 1394/3/B hrsz alatti üzlethelyiség ingatlanra vonatkozóan). Javasolja, 
hogy a kérelmet a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja.  
 
    Harmath András kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (zöldségbolt fennmaradási 
engedélyének meghosszabbítása).  
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Szabó Judit: bár a Szabadság téren van az üzlet, de nem a parkolóban. Ennek 
ellenére a Képviselő-testület minden évben meghosszabbítja a fennmaradását. 
Milyen szempontok alapján?  
 
Dr. Sajtos Sándor: most készül a hídfő koncepció terve. 
 
Szabó Judit: jelezte a tulajdonos, hogy szeretne ott üzlethelyiséget bérelni? 
 
Dr. Sajtos Sándor: nem jelentkezett a kérelmező ilyen szándékkal.  
 
Nagyházu Miklós: valóban egyszer majd elkövetkezik az a pillanat, amikor már nem 
tudja meghosszabbítani a Képviselő-testület ezeket az engedélyeket, de ez most 
még nem megoldható. A Tahi hídfő centrum kialakításakor a terület legoptimálisabb 
kihasználását célozza meg a tervező, nem a lehetséges bérlők száma alapján 
dolgozza ki a koncepciót.  
 
Szabó Judit: megoldott az üzlethelyiség előtti parkolás? 
 
Dr. Sajtos Sándor: nem, az üzlet előtt hivatalosan soha nem volt parkoló.  
 
Szabó Judit: milyen módon adja így bérbe a Képviselő-testület?  
 
Dr. Sajtos Sándor: meg kell vizsgálni a működési engedélyt a parkolás biztosítására 
vonatkozóan. Ezt követően az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően 
hosszabbítják meg a fennmaradási engedélyt.  
 
Szmutni Péterné: ez az ő boltjára is vonatkozik? Nyugdíj előtt áll, mi történik, ha 
nem hosszabbítja meg az Önkormányzat a virágbolt engedélyét? 
 
Dr. Sajtos Sándor: a Képviselő-testület a tavalyi évben is bölcsen döntött a 
parkolóban lévő pavilonok sorsa felől.  
 
Schottner Jánosné: mivel nem tud az Önkormányzat megnyugtató alternatívát 
biztosítani az üzletek számára, így a fennmaradási engedély meghosszabbítását a 
tavalyi évben alkalmazott feltételek mellett támogatná.  
 
Szabó Judit: javasolja, hogy a jövő évben már korábban tűzzék naprendre a 
pavilonok sorsát.  
 
Szmutni Péterné: a parkolót annak idején az üzlettulajdonosok aszfaltozták.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki a kérelmet támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
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228/2011. (11.28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Harmath 
András részére biztosított közterület-használatot (761 hrsz-ú 
közterületen) 2012. december 31-ig meghosszabbítja, zöldség-
gyümölcs üzlet működtetéséhez.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2011. 12.30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
    Sütő Béla ajánlata 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket (03/1 hrsz-ú, illetve 027/13 hrsz-ú 
erdő ingatlan résztulajdonának felajánlása az Önkormányzat számára), valamint az 
ajánlat tartalmát (mindkét ingatlanrész esetében egységesen 432 Ft/négyszögöl). Az 
ajánlatot elfogadásra javasolja annak érdekében, hogy az Önkormányzat 
tulajdonosként mindig jelen legyen az erdőgazdálkodásban.  
 
Szabó Judit: konkrétan mekkora összeg ez pontosan? 
 
Tóth János: 2.125.000 Ft  
 
Schottner Jánosné: sok kérdést vet fel a kérelem, és az ajánlat. Mivel osztatlan 
közös tulajdon, mi alapján dönti el a Képviselő-testület kinek a résztulajdonát 
vásárolja meg? Beérik ezzel az egy területtel, vagy különítenek el egy nagyobb 
összeget erdővásárlásra a költségvetésben? Az árat is meg kell határozni. Ráadásul 
ez egy nagy feladat (erdőtelepítés, fakivágás, erdész alkalmazása, stb.), mindezt 
milyen minőségben? Kis terület tulajdonosaként, vagy meghatározó tulajdonhányad 
birtokában.  
 
Dr. Sajtos Sándor: nem tervezik az egész terület megvásárlását. Az Önkormányzat 
szándéka az, ha létrejön bármilyen erdőgazdálkodói szervezet, akkor tulajdonosként 
jogilag is legyen beleszólása a döntésekbe. 
 
Schottner Jánosné: nincs az Önkormányzatnak már így is elég feladata? 
 
Nagyházu Miklós: az erdő egyre inkább fogy úgy, hogy a tulajdonosok a kezelésére 
nem adtak felhatalmazást, vagy megbízást senkinek, ezért kellene tulajdonosként 
fellépni.  
 
Szabó Judit: kisebb terület megvásárlásával is be lehet kerülni a tulajdonosi körbe.  
 
Tóth János: javasolja, hogy adjon fel a Képviselő-testület hirdetést, mely szerint 100 
Ft/m2 áron vásárolna erdő részterületet.  
 
Szente József (tahitótfalui lakos): miért lesz az Önkormányzatnak több 
beleszólása a döntésekbe, mint a többi tulajdonosnak? 
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Dr. Sajtos Sándor: az Önkormányzat a közösség érdekeit képviselné, nem pedig 
üzleti érdekeket.  
 
Marton Sándorné: Maróthi Eszter (akinek ő a gondnoka) is felajánlaná a területét.  
 
Szabó Judit: javasolja, hogy szabjanak határidőt a felajánlások beérkezésére.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: javasolja, hogy januárban térjenek vissza a kérdésre.  
 
Dr. Sajtos Sándor: ebben az évben kellene dönteni, és nyilvánossá tenni ezt a 
szándékot. 
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: kéri, hogy december 3-a után hirdessék meg a vásárlási 
szándékot.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki egyetért azzal a javaslattal, hogy december 5-én 
meghirdesse a Képviselő-testület az erdő részterületre vonatkozó vásárlási 
szándékát 100 Ft/m2 irányáron, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
 

229/2011. (11.28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a volt községi 
erdők 03/1; 010/1; és 06 hrsz-ú területekből, a magántulajdonostól 
erdőrészt vásárolna, melyre pályázati felhívást tesz közzé. A 
pályázatot 2011.12.05-én teszi közzé a honlapon, és hirdetőkön. A 
felajánlásokat 2011.12.14-én 16 óráig lehet írásban a Polgármesteri 
Hivatalban leadni.  
Az Önkormányzat 100 Ft/m2 irányáron kíván területet vásárolni.  
A Képviselő-testület várhatóan a 2011. december 16-i ülésén dönt.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2011. 12.05-16. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 
 

    Tahitótfalui Sportegyesület kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (Sportcsarnok ingyenes használata 
téli edzések idejére), és javasolja annak támogatását.  
 
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
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230/2011. (11.28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu 
Sportegyesület labdarúgó szakosztálya részére a téli edzésekre a 
Sportcsarnok használatát ingyenesen biztosítja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2011. 12.01. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
   Dagober kupa 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (Sportcsarnok térítésmentes 
használata a rendezvény lebonyolítására), és javasolja annak támogatását.  
 
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
 

231/2011. (11.28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dagober 
Kupa (december 27.) megrendezéséhez a Sportcsarnok használatát 
ingyenesen biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2011. 12.27. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
   Vízbázis védelmi koncepció 2012. évben 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a Fővárosi Vízművek levelét (felkérés 2012. évre a 
vízbázis védelmére fordítható, és általuk biztosított 16.817.230 Ft felhasználására 
vonatkozó koncepció készítésére, mely összhangban van a 10 éves fejlesztési 
programmal) és az összeállított tervezetet. Felhívja a figyelmet arra, hogy 
átcsoportosításra a későbbiekben is lesz lehetőség.  
 
Szente József (tahitótfalui lakos): tudomása szerint az Önkormányzat vásárolt egy 
ágzúzó gépet, a zöldhulladék megsemmisítése érdekében. Ezzel szemben az 
összegyűjtött faágak Pócsmegyer felé vannak leborítva az út mellé. Mi ezzel az 
Önkormányzat szándéka? Magánszemélyek is lerakhatják ott a lemetszett ágakat? 
 
Dr. Sajtos Sándor: nem így szeretnék megoldani hosszútávon a zöldhulladék 
kezelését, de az Önkormányzat nem számított ilyen óriási igénybevételre, ezért 
választották ezt a szükségmegoldást, és ezért tervezett 2012. évben 1.017.000 Ft 
ráfordítást a zöldhulladék gyűjtésére.  
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Nagyházu Miklós: felmerült annak a lehetősége is, hogy a ledarált anyaggal fűtenék 
energiatakarékos módon az Önkormányzat intézményeit.  
 
Dr. Sajtos Sándor: elfogadásra javasolja a 2012. évi koncepciót.  
 
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
 

232/2011. (11.28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fővárosi 
Önkormányzat és a Fővárosi Vízművek, valamint a Tahitótfalu 
Község Önkormányzata között kötött Vízbázis-védelmi szerződésből 
eredő feladatának eleget téve elfogadja a 2012. évi vízbázis-védelmi 
feladatok végrehajtására tervezett költségkoncepciót. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
megküldésére. 
 
Határidő: 2011. 12.15. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
   Dunakanyari Csatornázási Társulás határozata 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a levélben megküldött határozat tartalmát (postaköltség 
meghatározása településenként a pályázat elindításához). Tahitótfalu költsége a 
határozat szerint 196.000 Ft lenne. Ez a költség valójában a Dunakanyari 
Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatot terhelné, de a pályázat elindulásáig nincs 
miből megtéríteni a költségeket. Aki a Tahitótfalura eső postaköltség finanszírozását 
támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
 

233/2011. (11.28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja a 
Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulás működési 
költségeinek az Önkormányzatra eső költségét (196.000Ft), mely 
elsősorban a tagszervezés postaköltségeit fedezi.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2011.12.12.  
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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    Közvilágítás 2012. évi szerződése 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft valamint a CYEB 
Energiakereskedő Kft ajánlatát. Tekintettel arra, hogy az ELMŰ az intézmények 
világítását nem szerepeltette külön a levelében, éves szinten a CYEB Kft. ajánlata a 
kedvezőbb. Javasolja a kedvezőbb ajánlat elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
 

234/2011. (11.28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a CYEB Kft-
vel köt 2012.01.01-től a villamos energia szolgáltatására szerződést, 
melynek aláírására felhatalmazza a Polgármestert. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
   Közvilágítás Karbantartása  
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az ajánlatok tartalmát (ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft, 
Eletro V.T. Kft), javasolja a kedvezőbb ajánlat elfogadását valamint azt, hogy bontsák 
fel a szerződést az ELMŰ-vel. Aki támogatja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
 

235/2011. (11.28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közvilágítás 
karbantartására az Elektro V.T. Kft-vel köt 2012.01.01-től szerződést, 
melynek aláírására felhatalmazza a Polgármestert. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
6./ Belső Ellenőrzési Terv elfogadása 

 
Tóth János: ismerteti az írásban előterjesztett belső ellenőrzési tervezetet, valamint 
a határozati javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
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236/2011. (11.28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 92 § (6) 
bekezdése alapján és a 193/2003. (XI.26.) Korm. R. 18 §-a 
figyelembevételével az Önkormányzat 2012. évi „Belső ellenőrzési 
tervét” a mellékeltek szerint elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Szántó és Társa Bt-t 
a határozat végrehajtására.  
 
Határidő:  2012. 12.30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Szántó és Társa Bt 
 

Ezt követően a Képviselő-testület 21,40- 21,50 óráig szünetet tartott.  
 

7./ Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatról döntés 
 

Dr. Sajtos Sándor: javasolja, hogy a Képviselő-testület az összes érvényes pályázót 
10 hónapig 5.000 Ft/fő/hó támogatásban részesítse.  
 
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
 

237/2011. (11.28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bursa 
Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatásra beérkezett pályázatok 
közül a szociális helyzet mérlegelése mellett 8 főt részesít 5.000 
Ft/hó/fő (10 hónapig) támogatásban: 
 

Deli Vitéz  Küry Klára u. 11. 

Dévai Daniella Móricz Zs. u. 79. 

Dombi Szilárd Rózsa u. 5202/38 hrsz  

Molnár Márton Gábor Szőlő u. 3. hrsz. 

Puheli András György Jókai köz. 1. 

Révész Péter Küry Klára u. 8. 

Tamás Gréta Nagy Imre u. 11. 

Varga Richárd   Móricz Zs. u. 7. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2011. 12.20. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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8./  Helyi rendeletek (H.É.SZ., környezetvédelem, változtatási tilalom, 
adó-, és díjrendeletek) alkotása, módosítása 

 
    Környezetvédelmi rendelet módosítása 
 
Tóth János: ismerteti az írásban előterjesztett rendelettervezetet, illetve törvényi 
módosításokat.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki az előterjesztett rendeletmódosítást támogatja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal megalkotta rendeletét. 
 
 

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
14/2011. (XI.30.) RENDELETE  

A KÖRNYEZETVÉDELEMRŐL SZÓLÓ 
23/2000. (XII.08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 

   Helyi díjakról szóló rendelet módosítása 
 
Tóth János: ismerteti az írásban előterjesztett rendelettervezetet, amelyet a 
Gazdasági Bizottság javaslata alapján állított össze a Polgármesteri Hivatal (az 
egyéb díjak egységesen 5 %-kal növekednek, a helyi adók vonatkozásában nem 
javasolt változtatást a Bizottság).  
 
Gaál Sándorné: a bizottsági ülésen felmerült a Faluház tekintetében, hogy a civil 
szervezetek számára biztosított heti egyszeri ingyenes használat ne legyen 
összevonható, illetve a következő évre átvihető lehetőség.  
 
Nagyházu Miklós: azt is meg kell határozni, hogy az ingyenes használat milyen 
időtartamot jelent.  
 
Dr. Sajtos Sándor: 6 órát. 
 
Szabó Judit: javasolja, hogy ne emeljék a Sportcsarnok bérleti díját, így is elég 
magas. Az általános iskolából kikerülő gyermekeknek le kell mondani a sportolás 
lehetőségéről, mert nem tudják a bérleti díjat kifizetni. Javasolja, hogy külön 
szavazzanak a 6 óra illetve a sportcsarnok bérleti díjára vonatkozóan.  
 
Dr. Sajtos Sándor: nem szorulnak ki a helyi fiatalok a Sportcsarnokból, a tornaterem 
nagyon leterhelt.  
 
Schottner Jánosné: aki igénybe kívánja venni a tornatermet, és nem tudja a 
költségeket finanszírozni, eddig még mindig kérhetett kedvezményt a Képviselő-
testülettől.  
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Dr. Sajtos Sándor: a Sportcsarnok fenntartási díja rendkívül magas, de ennek 
ellenére kellő indokok alapján a Képviselő-testület mindig pozitívan bírálta el a 
méltányosságra vonatkozó kérelmeket.  
 
Gaál Sándorné: csoportok veszik igénybe a Sportcsarnokot, így a bérleti díj 
megoszlik az egyes személyek között. A fenntartási költségek és az igénybevételi díj 
összehasonlítása során a Gazdasági Bizottság megállapította, hogy a bérleti díj 
összege 11.000 Ft/óra lehetne. A helyi lakosok számára így is van 1000 Ft/óra 
kedvezmény.  
 
Szabó Judit: a tornacsarnok 12-13 órát üzemel egy nap, leginkább térítésmentesen 
(iskolai programok, szakkörök), így kevesebb a fizetős vendég. Úgy érzi, a bérlőkkel 
kívánja a Képviselő-testület megfizettetni a megnövekedett térítésmentes órákat.  
 
Rákos Attila (tahitótfalui lakos): aki többször venné igénybe a Sportcsarnokot, 
annak kell kedvezményesen biztosítani, nem egy-egy alkalomra.  
 
Dr. Sajtos Sándor. aki támogatja, Szabó Judit képviselő javaslatát kézfeltartással 
jelezze.  
 
A Képviselő-testület 1 igen (Szabó Judit) szavazattal a javaslatot nem támogatta.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki támogatja a heti 1 alkalom (6 óra) nem összevonható 
térítésmentes használatot (ami nem vihető át a következő évre) a civil szervezetek 
számára, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné), 1 nem (Szabó Judit) szavazattal megalkotta rendeletét. 
 

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2011. (XI.30.) RENDELETE A HELYI DÍJAKRÓL  
 
   Helyi Építési Szabályzat módosítása 
 
Tóth János: ismerteti az írásban előterjesztett módosításokat.  
 
Nagyházu Miklós: a módosítás kidolgozása volt Körmendi Judit főépítész egyik 
legfontosabb feladata.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal megalkotta rendeletét. 
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TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
16/2011 (XI. 30.) RENDELETE „ 

A HELYI ÉPÍTÉSÜGYI SZABÁLYZAT (HÉSZ)”  
12/2010.(VIII.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT 12/2005.(VII.01.) 

RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL. 

 

 

  Tahi hídfő változtatási tilalom 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a rendelettervezet tartalmát (Tahi hídfő változtatási 
tilalom) és elfogadásra javasolja.  
 
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal megalkotta rendeletét. 
 
 

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
17/2011(XI.30) RENDELETE 

A TILDY ZOLTÁN HÍDFŐ KÖRNYÉKÉNEK TERÜLETÉT 
ÉRINTŐ VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉRŐL 

 
 

9./ Egyebek 
 

   KVG Zrt levele 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a levél tartalmát (2012. évi díjtételekre vonatkozó 
emelési javaslat). Mivel nem kell ma végleges döntést hozni, javasolja személyes 
tárgyalás lefolytatását.  
 
Szabó Judit: sokan laknak külterületen üdülőkben, akik a zsákos hulladékgyűjtést 
veszik igénybe, és egész évben termelik a szemetet.  
 
Dr. Sajtos Sándor: az illegálisan elhelyezett szemétlerakók évente 6 M Ft-ba 
kerülnek az Önkormányzatnak. Azokat a személyeket, akik állandó lakosként 
jelentkeznek be az igazgatási osztályon, átküldik az ügyintézők a falugondnokságra 
ahol szeméttároló edényt igényelhetnek.  
 
  Közbiztonságért Közalapítvány 
 
Tóth János: létezik a településen egy, az Önkormányzat által létrehozott 
Közbiztonságért Közalapítvány, mellyel kapcsolatban felmerült az a kérdés 
fennmaradjon-e vagy sem. Amennyiben úgy dönt a Képviselő-testület, hogy tovább 
működteti, abban az esetben az eredetileg 100.000 Ft-tal alapított Közalapítvány 
számláját (amin jelenleg -10.275 Ft van) fel kell tölteni azt. 
 
Dr. Sajtos Sándor: javasolja, hogy a következő ülésen döntsenek.  
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Schottner Jánosné: a szemétszállításra vonatkozóan megjegyzi, hogy az 
üdülőkben, hétvégi házakban életvitelszerűen tartózkodók helyi építményadója, jóval 
magasabb, mint a lakóházas területeken. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 22,40-22,50 óráig zárt ülésen folytatta munkáját.  
 
  Talajvédelmi terv készítése (gátépítési beruházás) 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a gátpályázat vonatkozásában, a talajvédelmi terv 
készítésére bekért ajánlatok tartalmát (Rex Terra Kft. 720.000 Ft+Áfa; TI-ROL Kft 
750.000 Ft+Áfa, Lan-Farm Kft 690.000 Ft+Áfa), és a legkedvezőbb ajánlat 
elfogadását javasolja.  
 
A Képviselő-testület 9 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését. 
 

240/2011. (11.28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
árvízvédelmi beruházáshoz kapcsolódó talajvédelmi terv 
elkészítését, a beérkezett ajánlatok alapján, a legkedvezőbb 
ajánlattevő Lan-Farm Kft–től (6120 Kiskunmajsa, Fő u. 60.) 
megrendeli (690.000 Ft+Áfa) 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2011. 12.16. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Dr. Sajtos Sándor: megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az ülést 23,00 
órakor bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Sajtos Sándor Tóth János 
polgármester jegyző 

 
 

 


