
- 1 - 

Tahitótfalu Községi Önkormányzat 
 Képviselő-testülete 
 
Szám: 13/2012.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 21-

én (csütörtök) 18,00 órakor tartott Képviselő-testület üléséről. 
 
Helye: Községháza, Kossuth utca 4. 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Hiányzók: Csörgő Mihály, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit,  
 
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket, megállapítja a Képviselő-testület 
határozatképességét (9 főből 5 fő jelen), és javaslatot tesz a napirendre (8. napirend 
elmarad). 
 

A Képviselő-testület 5 igen (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, Kubanek István, 
Nagyházu Miklós, Rédai Dávid) szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
NAPIREND: 
 

1./ Tájékoztató a Tűzoltóság működéséről 
Előadó:  Jámbor Ferenc tű. százados parancsnok 
 

2./ Tájékoztató a konyha működéséről 
Előadó: Pánczélné Lakatos Judit konyhavezető 

 
3./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

4./ Bizottságok tájékoztatója 
Előadó: Bizottsági elnökök 
 

5./ Tulajdoni ügyek 
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

6./ Parlagfű mentesítési program 
Előadó:  Nagyházu Miklós Településfejlesztési és Környezetvédelmi  

Bizottság elnöke 
 

7./ Kirívóan közösségellenes magatartások megállapításáról szóló rendelet 
alkotása 
Előadó:  Tóth János jegyző 
 

8./ Egyebek 
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1./ Tájékoztató a Tűzoltóság működéséről 
 

Dr. Sajtos Sándor: köszönti Jámbor Ferenc tűzoltó őrnagyot, és felkéri a 
tájékoztatásra.  
 
Jámbor Ferenc tűzoltó őrnagy: köszöni a meghívást. Az együttműködés mindig 
példaértékű volt a kistérség önkormányzataival. Beszámol a tűzoltó alapfokú képzés 
elvégzésének lehetőségéről (saját programmal rendelkezik a tűzoltóőrs – 19 fő 
kapott tűzoltó szakképzést), valamint egy mentőgépjármű, pályázat útján történt 
beszerzéséről. A vonulási számok alapján Tahitótfalu a 4. helyen helyezkedik el, 
téves jelzés a tavalyi évben Tahitótfaluban nem volt. 2011-hez képest növekedés 
látszik. Az idei évre vonatkozóan elmondja, hogy bár a Pomázi Önkéntes Tűzoltóság 
megmaradt, Pomáz tűzvédelmi felelőssége már a Szentendrei Hivatásos Tűzoltóság 
területe lett. A hivatásos tűzoltóság feladata továbbra is a tűzoltás, illetve a műszaki 
mentés, de nagy feladatot kapott a polgári védelem területén is. A Szentendrei 
Tűzoltóságot a Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltség felügyeli. 
 
Csörgő Mihály 18,12 órakor megérkezett.  
 
Dr. Sajtos Sándor: A Szentendrei Tűzoltóság létszámában már szerepelnek a 
Tahitótfaluba tervezett tűzoltóőrs leendő állományába tartozó személyek. A forrás 
keresése folyamatban van, eddig két (a finanszírozásra irányuló) közbeszerzési 
eljárás volt eredménytelen. Reméli, a Belügyminisztérium támogatni fogja ezt a 
kezdeményezést.  
 
Schottner Jánosné és Dr. Pálvölgyi Tamás 18,20 órakor megérkezett.  
 
Jámbor Ferenc: a technikai és humán erőforrás rendelkezésre áll. 
 
Dr. Sajtos Sándor: köszöni a tájékoztatást és Dunabogdány Önkormányzatának 
felajánlását (tűzoltóautó). Így még egy jármű biztosított az eredményes működéshez.  
 

2./ Tájékoztató a konyha működéséről 
 
Dr. Sajtos Sándor: köszönti Pánczélné Lakatos Judit konyhavezetőt, és felkéri a 
tájékoztatásra.  
 
Pánczélné Lakatos Judit: röviden összefoglalja a mellékelt beszámolót (nagy 
nehézségek árán működnek, a legnagyobb problémát a létszám-, és helyhiány 
jelenti).  
 
Dr. Sajtos Sándor: kapacitásának maximumán működik a konyha. A Képviselő-
testület többféle módon próbált forrást találni az elmúlt időszakban az átépítésre, 
bővítésre. A település lakosságszáma folyamatosan növekszik, ezért mindenképpen 
kell valamilyen megoldást találni.  
Ezúton köszöni meg a Református Egyházközség által szervezett tábor étkeztetését 
a konyha dolgozóinak.  
 
Schottner Jánosné: az egyik fal áthelyezésére nincs lehetőség?  
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Dr. Sajtos Sándor: több műszaki szakember vizsgálta ezt az eshetőséget, de úgy 
tűnik, nem lenne kifizetődő. A páraelszívó, és a tálaló áthelyezésére van lehetőség, a 
leselejtezett eszközök helyét is ki lehet használni. Erre a forrás is és a döntés is 
megvan.  
 
Tóth János: a konyhai dolgozók munkáját mindenki dicséri.  
 
Dr. Sajtos Sándor: megköszöni a munkát.  
 

3./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
Tóth János: az írásban megküldött tájékoztatót ismerteti.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a gátpályázat („Duna-menti árvízvédelmi beruházások 
Tahitótfalu területén” KEOP – 2.1.2/2F/09-11-212-0004) elbírálása megtörtént, de 
forráshiány miatt tartaléklistára került. A pályázat formailag és tartalmilag megfelel a 
kiírási követelményeknek, a projekt teljes egészében támogatható (847.686.010 Ft). 
A szigeti patika bezárt ezért az ÁNTSZ-től kért tájékoztatást. Ismerteti a 2006. évi 
XCVIII. törvény 49/A §-át, valamint a MacPharma Kft kérelmét (haladék kérése a Kft 
bérleti díjtartozására vonatkozóan). A vállalkozás 3 hónapja nem fizet bérleti díjat, ez 
a Képviselő-testület számára lehetőséget biztosít a szerződés felmondására. 1 
hónap haladékot javasol.   
 
Schottner Jánosné: Tahiban mikor nyitott a patika? 2006 után.  
 
Dr. Sajtos Sándor: többen keresték fel a bérlet miatt, de a jogi körülmények 
következtében nem jött létre a szerződés.  
 
Csörgő Mihály: régebben ez egy kiegyensúlyozott működésű patika volt. Véleménye 
szerint a jelenlegi tulajdonos visszaél a törvényi szabályozással. Nem tartja korrekt 
eljárásnak, hogy csak a minimális gyógyszermennyiséggel rendelkezve nyitott ki a 
gyógyszertár.  
 
Dr. Sajtos Sándor: ez nem csak helyi probléma.  
 
Nagyházu Miklós: ismerve a tulajdonost nem lát reális esélyt arra, hogy rendeződjön 
a helyzet. A másik vállalkozásának befejezésekor is sok problémát hagyott hátra. 
 
Gaál Sándorné: mindig toleráns volt a vállalkozásokkal a bérleti díjak tekintetében a 
Képviselő-testület. Nem lát reális esélyt arra, hogy ez a vállalkozás talpra fog állni. Az 
idősek és kismamák számára ez az 1 hónap nagyon hosszú idő. Miért kapta meg 
Tahiban 2006 után a másik patika a működési engedélyt? 
 
Dr. Sajtos Sándor: egy hónap haladékot javasol a vállalkozó részére 
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné) szavazattal meghozta döntését.  
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116/2012. (06.21.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Gyógyszertár bérlőjének (MacPharma Kft. Tura, Ybl M. u. 6.) a bérleti 
díjhátralék megfizetésére 1 hónap haladékot biztosít.  
 
A határidő letelte esetén az Önkormányzat a felmondás 
lehetőségével él amennyiben bérlő nem egyenlíti ki a hátralékot.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2012. 07.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Dr. Sajtos Sándor: május 30-án a Házas- patak területrendezésével kapcsolatban 
egyeztetett Kotroczó Imrével (Solidus Kft). A fellebbezés elbírálását követően tud 
majd érdemben intézkedni.  
Június 1-jén Leányfalun ismét megbeszélést tartottak a hulladékgazdálkodásra 
vonatkozóan (az ajánlati felhívás és szerződéstervezet tekintetében dönteni kell).  
Június 5-én Dr. Kiss István ügyvéd, Pintér Zoltán erdész, Mócsai Zsolt 
rendszergazda részvételével, az erdőbirtokossággal kapcsolatban tárgyalt. A levelek 
megküldése június 12-én megtörtént, a gyűlés lebonyolítására június 23-án 16,00 
órakor szombaton kerül sor a Sportcsarnokban. Az erdőbirtokosság témájában június 
13-án délután a Danubia TV-nek adott tájékoztatást. 
Június 7-én sor került a volt videotéka épületének bérleti szerződésének aláírására a 
Dierta Kft képviselőjével 
Június 8-10-ig került megrendezésre az Eperfesztivál és a Nemzeti Vágta Tahitótfalui 
Elővágtája.  
Folyamatban van az iskolai lovas szakkör bevezetése is (a Nemzeti Lovas Kabinet 
számára megküldte a lovasoktatók, és lovardák adatlapját). Erre vonatkozóan egy 
pályázati lehetőségről kapott tájékoztatást.  
A DMRV Zrt szentendrei szennyvíztisztító telepét szennyezés csökkentési ütemterv 
elkészítésére kötelezte a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség. Erre vonatkozóan Csörgő Mihály alpolgármester tárgyalt a 
cég képviselőivel.  
A Sportcsarnok felújítására beadott pályázat tekintetében még nem született döntés 
Június 20-án Béres Gabriellával és Rokob Orsolyával a Vasárnapi Vásárnap 
szervezőivel, illetve Magyar Zoltánnal, a Fesztiválpark tulajdonosával egyeztetett a 
rendezvényre vonatkozóan.  
 
Csörgő Mihály: tájékoztatást ad DMRV Zrt-vel folytatott megbeszélésről. A hatóság 
fejlesztésekre kötelezte a szolgáltatót. Amennyiben a környezetvédelmi határértékek 
nem tarthatók be, több milliós bírságot szabhatnak ki. Nem kaptak emlékeztetőt a 
megbeszélésről, ami egyébként is elég zavaros volt. Elkészíttetik a terveket, így a 
hatóság meghosszabbíthatja a határidőt. Válaszokat nem kaptak a kérdéseikre (pl.: 
mennyibe fog kerülni az Önkormányzatoknak a beruházás).  
 
Dr. Sajtos Sándor: a polgármesteri és jegyzői feladatok, hatáskörök módosítására 
vonatkozó törvénytervezet véleményezésére kérték fel a településeket. Mivel a 
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katasztrófavédelem illetékességi területeit is módosítani kívánják, ezért delegált egy 
szakembert (Petró Tibor katasztrófavédelmi referens) az ezzel kapcsolatban 
megrendezett fórumra.  
 

4./ Bizottságok tájékoztatója 
 
Dr. Sajtos Sándor: a kitüntetésekkel (Tahitótfalu Díszpolgára, Tahitótfalu 
Érdemérem) kapcsolatban javasolja, hogy a következő ülésen döntsenek több 
információ ismeretében.  
 
  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Nagyházu Miklós: megköszöni a „TeSzedd!” mozgalom keretében az iskola 
tanulóinak, a szülőknek és a pedagógusoknak a munkát. 
A Bizottság ülésén az első napirend keretében a Tahi hídfő fejlesztését tárgyalta. 
Kisebb léptékű átalakításokat javasolnak, természetesen szinkronban a meglévő 
nagyszabású tervvel.  
Ismerteti Péter Anita kérelmét (árokfeltöltés a 678 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon). 
A bizottság a kérelmet támogatta.  
Nemesmagasi Györgyné felajánlását (3829 hrsz-ú ingatlan tulajdonrészének 
felajánlása megvételre az Önkormányzat számára – 1.210.000 Ft) is vizsgálták az 
ülésen, a Bizottság nem támogatta az ingatlan megvásárlását.   
A „Tiszta udvar, rendes ház” pályázatra 4 ingatlantulajdonos jelentkezett, így 
javasolja a Bizottság, hogy csak 1 pályázót díjazzanak (15.000 Ft). A maradék 
összeget padok, illetve szemetesek vásárlására és kihelyezésére fordítsuk. 
A főépítész szigeti társulásban történő foglalkoztatását két településen már 
elfogadták, dönteni kellene ebben a kérdésben is.  
 
Dr. Sajtos Sándor: nagyon rossz állapotban van a 678 hrsz-ú árok, de geodéziai 
felmérésre szükség lesz.  
A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem támogatta, Nemesmagasi 
Györgyné kérelmét. Aki egyetért a javaslattal a 3829 hrsz-ú ingatlan tulajdonrészét 
illetően, 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) szavazattal meghozta döntését.  
 

117/2012. (06.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 3829 
hrsz-ú tahitótfalui ingatlanból a Nemesmagasi Györgyné tulajdoni 
hányadát nem vásárolja meg.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
Határidő: 2012. 07. 15. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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  Gazdasági Bizottság  
 
Gaál Sándorné: a Bizottság az elmúlt időszakban nem ülésezett.  
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az adóosztály tájékoztatását (május hónapban 1200 db 
fizetési emlékeztetőt postáztak, melynek következtében 8.000.000 Ft befizetésére 
került sor. Jelenleg hatósági átutalási megbízások kerülnek kiállításra, előreláthatólag 
10. 000.000 Ft értékben. A Pénzügyi Osztály által 100.000.000 Ft lekötésre került 
(7,0 % kamat). 
 
  Kulturális Bizottság 
 
Kubanek István: megköszöni azok segítségét, akik a június 4-ei ünnepségen, illetve 
az Eperfesztivál keretében megnyitott „A Szabadidő Művészete” című kiállítás 
lebonyolításában részt vettek.  
A Bizottság a nyári napközis gyermektábor lebonyolításához 150.000 Ft támogatást 
javasol (július 9-20.) 
 
Dr. Sajtos Sándor: aki a Bizottság javaslatát támogatja, 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) szavazattal meghozta döntését.  
 

118/2012. (06.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 150.000 Ft 
költséget biztosít a nyári „napközis tábor” lebonyolításához.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2012. 07. 31.  
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Kubanek István: a testvértelepülési csereüdültetés előkészítéséről tárgyaltak a 3. 
napirendi pontban (július 26-29-ig). A tóthfalui gyermekek augusztus 20-án jönnének 
a tahitótfalui búcsúra. A Bizottság javasolja a buszköltség támogatását (180.000 Ft).  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné) szavazattal meghozta döntését.  
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119/2012. (06.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
testvértelepülési (Vajdaság-Tóthfalu) gyerek csereüdültetésre 
180.000 Ft költséget biztosít.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2012. 07. 31.  
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Kubanek István: az országos könyvtári szakfelügyeleti vizsgálatról számol be (új 
SZMSZ készítése, korszerűsítés, nagyobb mértékű könyvbeszerzés és 
akadálymentesítés szükséges). A könyvtár vezetője polcok elkészítéséhez kért 
segítséget. 
Az ülésen szóba került a Tahitótfaluról szóló könyv kibővítése is.  
 
Ezt követően a Képviselő-testület 19,52-20,07 óráig szünetet tartott.  
 

5./ Tulajdoni ügyek 
 
Dr. Sajtos Sándor: reagálni kíván a Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság javaslatára (főépítész alkalmazása szigeti társulásban) Ezzel kapcsolatban 
Németh Miklóssal, Pócsmegyer polgármesterével, megegyeztek abban, hogy még 
nincsenek megfelelően kidolgozva az alkalmazásra vonatkozó feltételek, így 
javasolja, hogy a kérdésben később döntsenek.  
 
  A Kistérségi Iroda (DPÖTKT) tájékoztatása 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a levél tartalmát (a Pannónia Központ Kft szakembere 
szerint szükséges a csípőszúnyog légi-földi kémiai gyérítése a térségben). Ennek 
költsége nagyságrendileg 1 M Ft. Aki egyetért a gyérítés megrendelésével, 
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) szavazattal meghozta döntését.  
 

120/2012. (06.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kistérségi 
szúnyoggyérítés végrehajtásához 1 millió Ft költséget biztosít. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2012. 07. 31.  
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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  Keszei Jenőné kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát, és az előzményeket (kérelmező 
ingatlanának kerítése alatti támfal karbantartása), javasolja a terepi állapot 
megvizsgálását, és a július 12-ei ülésen történő döntést.  
 
  A.D.U. Építész Iroda ajánlata 
 
Dr. Sajtos Sándor: a Képviselő-testület határozatának megfelelően bekérte a 
Rendezési Terv módosítására az A.D.U. Építész Iroda ajánlatát (3.556.600 Ft). 
Rengeteg problémára derült fény az elmúlt időszakban, amit nagyban a szakmai 
előkészítés hiánya okozott.  
 
Nagyházu Miklós: Körmendi Judit főépítész javasolta, hogy a következő ülésen 
döntsenek az ajánlatról (az ajánlatban szereplő tervezési díj a 2012. szeptember 15-
ig beérkező módosításokat is tartalmazza). 
 
Dr. Sajtos Sándor: javasolja, szabjanak határt a kérelmek beérkezésének.  
 
Csörgő Mihály: támogatja az A.D.U. megbízását, mert helyismerettel is 
rendelkeznek, ráadásul akkor is képviselték a települést, mikor a régebben 
alkalmazott főépítész nem végezte megfelelően a munkáját.  
 
  Bodor és Fiai 2003 Kft kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (bérleti díj méltányosságból történő 
mérséklése, esetleges elengedése). Mivel a Kft újabb pályázat beadására készül, 
szükséges a kérelmet és a pályázatot együtt vizsgálni, ezért megbeszélést 
kezdeményezett a vállalkozás képviselőivel, amire július 6-án kerül majd sor.  
 
  Hulladékkezelési közbeszerzési eljárás 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az ajánlattételi felhívás, és a közszolgálati szerződés, 
valamint a határozati javaslat tartalmát (mellékelve). Bár valószínűleg változni fog a 
hulladékkezelési törvény, az érvényben lévő rendelkezés szerint kell az ajánlattételi 
felhívást, és a szerződéstervezetet előkészíteni. Aki támogatja a határozati javaslat 
elfogadását, 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) szavazattal meghozta döntését.  
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121/2012. (06.21.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a települési szilárd, szelektíven gyűjtött, zöldhulladék, veszélyes 
hulladék begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása, illetve 
lomtalanítása tárgyában Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, 
Tahitótfalu és Visegrád településekkel közösen a mellékelt 
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, valamint a mellékelt 
közszolgáltatói szerződés tervezete alapján közösségi nyílt 
közbeszerzési eljárást kezdeményez. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2012. 06.30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Nefelejcs utca felújítása 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket, valamint az Önkormányzat által 
megbízott ügyvéd Dr. Kiss István észrevételeit, a Pest Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi Főosztálya állásfoglalásával kapcsolatban, ami a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Központi Hivatal, számára már megküldésre került (mellékelve).  
 
  Green Oil Kft kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (figyelemfelkeltő az üzemanyag 
árait tartalmazó táblák elhelyezése a település területén) és javasolja, akkor 
döntsenek mikor kérelmező a táblák fényképeit is csatolja kérelméhez.  
 
  Dr Kiss István eseti megbízása 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a megbízás tartalmát (az erdő haszonbérbe vételével 
kapcsolatos feladatok előkészítése; az erdőgazdálkodási haszonbérleti szerződés 
szerkesztése és ellenjegyzése; az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételi eljárás 
során az Önkormányzat jogi képviseletének ellátása), és javasolja annak 
támogatását.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné) szavazattal meghozta döntését.  
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122/2012. (06.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Erdőbirtokosság létrehozásával kapcsolatos jogi feladatok 
elvégzéséért 576.580 Ft/bruttó költséget állapít meg Dr. Kiss István 
részére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2012. 07. 31.  
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Izsó Gábor felajánlása 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az ajánlat tartalmát (1382, 1383 hrsz-ú ingatlan 
résztulajdonának felajánlása megvételre az Önkormányzat számára). Mivel az 
ajánlatot elektronikus úton küldték el javasolja, hogy az aláírt ajánlat megérkezését 
követően döntsenek a július 12-ei ülésen.  
 
  Útjavítások 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a bekért ajánlat tartalmát (Zrínyi köz, Pálma utca, orvosi 
rendelő parkolójának mart aszfalttal történő burkolása 686.400 Ft + ÁFA munkadíj), 
és javasolja annak elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné) szavazattal meghozta döntését.  
 

123/2012. (06.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zrínyi köz, 
Pálma u., orvosi rendelő parkoló mart aszfalttal történő burkolását a 
bekért ajánlat alapján (686.400 Ft+ÁFA) megrendeli.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2012. 07.15. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

 
  Faluház utcafrontján lévő támfal bontása 
 
Dr. Sajtos Sándor: javasolja, hogy a szín építésével együtt, egyszerre döntsenek az 
összes ajánlat beérkezése, valamint az építési engedély kiadását követően július 12-
én. 
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  Petőfi Sándor utcai átfolyó javítása 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a balesetveszélyes rácsszerkezet cseréjére beérkezett 
ajánlat tartalmát (7. Bt anyagköltség: 180.000 Ft, munkadíj: 60.000 Ft és javasolja 
annak elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné) szavazattal meghozta döntését.  
 

124/2012. (06.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Petőfi 
utcai vízelfolyó rács cseréjét a 7. Bt-től a beérkezett ajánlat 
(240.000 Ft) alapján megrendeli.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2012. 07.31.  
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
6./ Parlagfű mentesítési program 

 
Nagyházu Miklós: ismerteti az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény 17.§.(4) bekezdését, a parlagfű mentesítésre vonatkozóan.  
A helyszíni ellenőrzést a körzeti földhivatalok július 1-jétől kezdik meg. Belterületen a 
települési önkormányzat jegyzője rendeli el a közérdekű védekezést. A 
növényvédelmi bírság összege az ingatlan parlagfű fertőzöttségtől és nagyságától 
függően 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet.  
 

7./ Kirívóan közösségellenes magatartások megállapításáról szóló 
rendelet alkotása 

 
Tóth János: ismerteti az előterjesztés, és a rendelettervezet tartalmát (mellékelve), 
és javasolja annak elfogadását.  
 
Dr. Sajtos Sándor: van módosító javaslat? 
 
Módosító javaslatot a Képviselő-testület nem fogalmazott meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné) szavazattal megalkotta rendeletét.  
 

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2012. (VI.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

A TILTOTT, KIRÍVÓAN KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOKRÓL 
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8./ Egyebek 
 
  DMRV Zrt tájékoztatása 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a tájékoztatás tartalmát (a DMRV Zrt közgyűlése 2012. 
június 1-től a Társaság vezérigazgatójává Tóth Istvánt választotta meg).  
 
  Pest megyei Rendőr- Főkapitányság tájékoztatása 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a levél tartalmát (Kovács László rendőr alezredes 
kapitányságvezetői megbízása) és javasolja támogató határozat alkotását.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné) szavazattal meghozta döntését.   
 

125/2012. (06.21.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kovács 
László rendőr alezredes megbízásával -a Szentendrei 
Rendőrkapitányság vezetésére- egyetért. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat 
megküldésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Nagyházu Miklós: javasolja a 648 hrsz-ú önkormányzati árok feltöltésének 
engedélyezését.  
 
Dr. Sajtos Sándor: javasolja geodéziai felmérés elvégzését, valamint a tervezett 
feltöltés kezdeti, középső és végpontjáról egy-egy keresztszelvény készítését 
(eredeti, illetve tervezett átalakítás utáni állapot). Aki a javaslatot támogatja, 
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) szavazattal meghozta döntését.   
 

126/2012. (06.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 648 hrsz-
ú önkormányzati ingatlan rendezését (tereprendezés) geodéziai 
felmérés ismeretében jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2012. 07. 31.  
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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  Igazgatási szünet 
 
Tóth János: Az idei évben is teljes körű ügyelet mellett igazgatási szünetet javasol a 
Polgármesteri Hivatalban, melynek tervezett időpontja július 16 - augusztus 3. Kéri a 
Képviselő-testület támogatását.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné) szavazattal meghozta döntését.   
 

127/2012. (06.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi 
a Polgármesteri Hivatal részére 2012.07.16. – 08.03-ig az ügyelet 
melletti részleges zárva tartást.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2012. 08.03. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Vox Insulae kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (Faluház térítésmentes biztosítása 
2012.07.9-11-ig, 9-11óráig illetve 07.15-én 11-15 óráig). Mivel a kérelem az ülés előtt 
30 perccel érkezett, nem tudott egyeztetni Béres Gabriella művelődésszervezővel, 
aki a Faluház programjait koordinálja.  
 
Tóth János: valóban az időben beadott, aláírt kérelem elengedhetetlen, viszont a 
kórus tagjait sújtanák az elutasítással.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.  
A Képviselő-testület 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, 
Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid), és 2 nem (Gaál Sándorné, 
Schottner Jánosné) szavazattal meghozta döntését.   
 

128/2012. (06.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VOX 
Insulae Egyesület részére a nyári kórustábor megtartásához a 
Faluházat ingyenesen biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2012. 07.15. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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Nagyházu Miklós: amennyiben a Képviselő-testület egyetért a „Tiszta udvar, rendes 
ház” díjazásának módosításával (15.000 Ft), a fennmaradó összeget, pad (4 db) 
illetve (2 db) szemetes vásárlására fordíthatnák.  
 
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, Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner 
Jánosné) szavazattal meghozta döntését.   
 

129/2012. (06.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tiszta 
udvar, rendes ház” díjazására 15.000 Ft-ot (egy helyezett) biztosít, 
a fennmaradó összeget 4 db pad és 2 db szemetes 
megvásárlására fordítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2012. 07. 31.  
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester 21,15 órakor megköszönte a 
Képviselő-testület munkáját és az ülést bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Dr. Sajtos Sándor Tóth János 
polgármester jegyző 

 

 


