
- 1 - 

Tahitótfalu Községi Önkormányzat 
 Képviselő-testülete 
 
Szám: 24/2012.  
 
 

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

13-án (csütörtök) 18,00 órakor tartott üléséről. 
 
Helye: Községháza, Kossuth utca 4. 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Hiányzók: Dr. Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid 
 
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket, Dr. Bellavics Erzsébet és Dr. Magyar 
Gábor háziorvost, valamint Csépai Zoltánt a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázat 
nyertesét. Ezt követően felkéri Nagyházu Miklóst a Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság elnökét a díj átadására. 
 
Nagyházu Miklós: köszönti Csépai Zoltánt a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázat 
nyertesét, gratulál az eredményhez, és megköszöni a felajánlást, mely szerint a 
nyereményből egy újabb virágládát vásárolhat a település.  
 
Dr. Sajtos Sándor: megállapítja a Képviselő-testület határozatképességét (9 főből 7 
fő jelen), javaslatot tesz a napirendre.  
 
A Képviselő-testület 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a napirendet elfogadta. 
(Nagyházu Miklós nincs jelen) 
 
NAPIREND: 
 

1./ Tájékoztató a felnőtt háziorvosi ellátásról 
Előadó: Dr. Bellavics Erzsébet háziorvos 
  Dr. Magyar Gábor háziorvos 
 

2./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

3./ Bizottságok tájékoztatója 
Előadó:  Bizottsági elnökök 
 

4./ Tulajdoni ügyek 
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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5./ A Képviselő-testület 2012. évi munkájának értékelése, a 2013. évi 
munkatervének elfogadása 
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

6./ Tahitótfalu és Kisoroszi Községek Közös Önkormányzati Hivatala Alapító 
Okiratának elfogadása 
Előadó: Tóth János jegyző 
 

7./ Önkormányzati rendeletek  

 SZMSZ módosítás (közös hivatal) 

 A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 9/2012. (VI. 
25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése  

 Vagyonrendelet módosítás 

 Társadalmi vitára bocsátás, rendeletalkotás 
Előadó: Tóth János jegyző 
 

8./ Egyebek 
 

1./ Tájékoztató a felnőtt háziorvosi ellátásról 
 
Dr. Bellavics Erzsébet: részletes tájékoztatás ad a háziorvosi ellátásáról. A II. 
számú háziorvosi praxis személyi állománya változatlan (háziorvos, ápolónő). Bár 
véleménye szerint a beszámolókat szakmailag a Képviselő-testület nem tudja 
megítélni, elmondja, hogy a körzet betegszáma 2380 fő. A napi átlag betegforgalom 
50-60 fő, akut kórházi ellátás 16 fő. A továbbképzéseken mindkét fő (orvos és ápoló) 
részt vesz. 2012 májusától az OEP által indított számítógép illetve eszköz-
támogatásban részesülnek. 2 év alatt 1.200.000 Ft-ot lehet igényelni a pályázatban 
megjelölt eszközökre. 2013. évben komplex szűrővizsgálatot terveznek a 40-60 év 
közötti férfi betegek számára gyógyszercég támogatásával.  
Elmondja, hogy a rendelő fűtése a mai napig nem megoldott, reméli hogy sikerül 
korszerűsíteni, valamint az épület állaga is hagy kívánnivalót maga után, ami minden 
orvost egyformán érint.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a fűtés korszerűsítése megkezdődött, hétvégenként dolgozik a 
vállalkozó. Ezek a munkálatok egy komplex megoldás részét képezik, ami igen nagy 
költséget jelent, ezért kerül részletekben megvalósításra. Nagyházu Miklós képviselő 
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, megvizsgáltatta a 
nyílászárókat is, tehát ez a probléma is megoldódni látszik. Az épület statikai 
problémái ismertek, keresik a megoldásokat. A szűrővizsgálatokat természetesen 
hirdetni fogják.  
 
Dr. Magyar Gábor: szintén részletes tájékoztatást ad az I. számú háziorvosi praxis 
működéséről. A mentésirányítás és a betegszállítás javult, ami a betegekre nézve 
pozitív hatással van. A központi ügyelet részéről a mai napig nem kaptak felkérést 
arra vonatkozóan, hogy vegyenek részt a munkában. A finanszírozás is 
kiegyensúlyozottabb lett, a betegek megjelenésének motivációja is változott 
(kevesebb a betegállomány), a műszerezettség átalakulóban van, rossz tapasztalatai 
nincsenek. Megköszöni az Önkormányzat által végzett javításokat és az épület 
karbantartását.  
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Dr. Bellavics Erzsébet: a nyári időszakban a kert locsolása nem megoldott.  
 
Dr. Sajtos Sándor: sajnos létszámhiány miatt nem tudják megoldani a problémát. 
Esetleg együttműködhetnének ennek megoldásában.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás képviselő 18,25 órakor megérkezett az ülésre.  
 
Mivel kérdés hozzászólás a Képviselő-testület részéről nem volt, megköszöni a 
háziorvosok tájékoztatását és lezárja a napirendet.  
 

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

 
Dr. Sajtos Sándor: köszönti Dr. Paksi Piroskát a Fővárosi Vízművek 
vezérigazgatójának tanácsadóját, valamint Horváth Péter jogtanácsost. Ismerteti az 
előzményeket (a 2012-ben elfogadott víziközmű törvény 2013-ban hatályossá válik. 
A Fővárosi Vízművek Zrt. vállalná a szigeti rész víziközmű ellátását, vagyonkezelői 
szerződés alapján, ezért 100.000 Ft részvényvásárlási opciót ajánlottak fel 
Tahitótfalu számára. A DMRV Zrt –től 11.000 Ft értékben vásároltak részvényeket). 
Kéri Dr. Paksi Piroskát adjon tájékoztatást a döntés megkönnyítése érdekében.  
 
Dr. Paksi Piroska: A Fővárosi Vízművek Zrt. a szigeti településekkel kölcsönös, 
mindkét fél megelégedésére szolgáló kapcsolatot épített ki. Szigetmonostor most 
dönt, Kisoroszi, és Pócsmegyer már vásárolt részvényeket. A vízbázis védelme miatt 
is fontos a szoros együttműködés, ami segíti a településeket annak fejlesztésében. 
Ennek egyik gesztusa a részvényvásárlási lehetőség felajánlása 90.000.000 Ft 
értékben. Szeretnék megteremteni annak lehetőségét, hogy elsősorban ivóvizet 
szolgáltassanak és a későbbiekben a szennyvízszolgáltatást is kiterjesszék a 
településen. Több tárgyalás történt, a lovasútra, valamint a kerékpárútra vonatkozóan 
is. Természetesen írásban erősítenék meg az együttműködést.  
 
Dr. Horváth Péter: ismerteti a koncessziós, a vagyonkezelési valamint a bérleti 
üzemelteti szerződés lehetőségeit. Jelen pillanatban úgy gondolják, hogy víziközmű 
rendszer a Tahi és Tótfalu településrészeket elválasztva is működhet (a szigeti 
részen a Fővárosi Vízművek Zrt, Tahi településrészen a DMRV Zrt szolgáltatna).  
 
Dr. Sajtos Sándor: lát-e arra lehetőséget, hogy a DMRV Zrt-vel a meglévő, a 
település számára nem előnyös szerződést módosítsák.  
 
Dr. Horváth Péter: nem tud ebben felvilágosítást adni. A szerződésmódosítás közös 
szándék és akarat esetén valósulhat meg.  
 
Szabó Judit: ugyanazokból a kutakból fogják kapni a vizet? A vízminőség nem 
módosul majd? Amennyiben lezárul a részvényvásárlási lehetőség, a későbbiek 
során lesz-e még mód a vásárlásra?  
 
Dr. Paksi Piroska: jelenleg a Fővárosi Vízművek Zrt által átadott ivóvizet a DMRV 
Zrt. szolgáltatja, ebből a körből marad majd ki a DMRV Zrt a szigeti részen.  
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Dr. Horváth Péter: a vagyonátszállás miatt a Vízműveknél vagyoncsökkenés fog 
bekövetkezni, a saját részvényeket majd be kell vonni, ezért nem biztos, hogy lesz a 
későbbiekben részvényvásárlási lehetőség. Jogilag azonban nincs kizárva.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: korrektnek tartja a vagyonkezelési szerződéstervezetet. 
 
Nagyházu Miklós: milyen kötelezettségek terhelik és milyen jogokat jelent, a 
részvénycsomag megvásárlása? 
 
Dr. Horváth Péter: a részvények a tulajdonosi jogokat megtestesítő értékpapírok 
(közgyűlésen való részvétel, indítványtételi-, előterjesztési-, szavazati jogok 
gyakorlása, osztalékból való részesedés a megvásárolt részvénycsomag 
arányában). 
 
Csörgő Mihály: van arra lehetőség, hogy ne csak a szigeten szolgáltassanak 
ivóvizet, amennyiben a DMRV Zrt-vel nem tudnak megegyezni? 
 
Dr. Horváth Péter: továbbítják Haranghy Csaba vezérigazgató felé a kérdést.  
 
Csörgő Mihály: örömmel konstatálja, hogy a jelenlegi kapcsolat a szolgáltatókkal, 
sokkal jobb, mint pár évvel ezelőtt.  
 
Szabó Judit: miből finanszírozná a település a részvényvásárlást? 
 
Dr. Sajtos Sándor: a december 3-i ülésen hozott határozat alapján 100.000 Ft 
értékben már elkötelezték magukat. Arra a kérdésre, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt–
től kapott, fel nem használt támogatásból (13.000.000 Ft) lehet-e részvényt vásárolni, 
azt a választ kapta, Haranghy úr lát erre lehetőséget, de a támogatási szerződést 
módosítani kell.  
 
Dr. Paksi Piroska: javasolja, feltételes módban szerepeljen a határozatban, milyen 
értékben vásárolnak ebből a keretből részvényeket.  
 
Dr. Sajtos Sándor: javasolja a vagyonkezelési szerződés elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal meghozta döntését.  
  



- 5 - 

242/2012. (12.13.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű 
szolgáltatás biztosítása érdekében – elfogadja a Fővárosi Vízművek 
Zrt.-vel kötendő Vagyonkezelési szerződést.  
 
A Vagyonkezelési szerződés megkötésének egyik feltétele – a 
hatályos jogszabályok alapján – a részvényvásárlás.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Dr. Sajtos Sándor: javasolja, hogy a fel nem használt támogatás összegéből 
(13.000.000 Ft) 10.100.000 Ft értékben vásároljanak részvényeket, abban az 
esetben amennyiben a támogatási szerződés módosításra kerül, és a támogatási 
alapból finanszírozható.  
 
Csörgő Mihály: ez egy meghatározott célra átutalt összeg, amit a legkedvezőbb 
módon kell befektetni.  
 
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, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal meghozta döntését.  
 

243/2012. (12.13.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fővárosi 
Vízművek Zrt-től 10.100.000 Ft (azaz tízmillió-egyszázezer forint) 
értékű részvényt vásárol, azzal a kikötéssel, hogy 100.000 Ft (azaz 
egyszázezer forint) értékben önerőből, 10.000.000 Ft (azaz tízmillió 
forint) értékben, feltételes módban – abban az esetben, ha lehetőség 
nyílik a kompenzációs (vízbázis védelmi alapból kiegyenlíteni – 
vásárol részvényt. 
 
A Vagyonkezelési szerződés a részvényszerzést követő 
részvénykönyvbe történő bejegyzés után lép hatályba.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatást ad a november hónapban történt eseményekről. 
A Dunakanyari Önkormányzati Társulás (DÖT) által november 12-i határidővel bekért 
ajánlatokra vonatkozóan elmondja, hogy a víz-, csatornabekötés tervezési ajánlatait 
elfogadták, de a közútkapcsolat, illetve a villamos energia bekötés tervezésére 
beérkezett ajánlatok értékelhetetlenek. November 26-án DÖT ülésre került sor, 27-én 
és december 6-án a PDK Kft (műszaki ellenőr), a Kocsisok Építész Iroda (tervezők) 
képviselőivel, valamint Körmendi Judit főépítésszel) tárgyaltak. 
November 29-én Pócsmegyeren a Dunakanyari Csatornázási Társulás költségvetést 
is érintő ülés tartott. Javasolja, hogy a Felügyelő Bizottságban Nagyházu Miklós 
képviselő legyen Gaál Sándorné helyettesítője, hogy akadályoztatása esetén is 
határozatképes legyen a Bizottság. Aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal 
meghozta döntését. (Nagyházu Miklós nem szavazott) 

 
244/2012. (12.13.) Képviselő-testületi határozat 

 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Dunakanyari Csatornázási Társulás Felügyelő Bizottságába delegált 
Gaál Sándorné szükség szerinti helyettesítésére, Nagyházu Miklós 
képviselőt, megválasztja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat kiadására. 
 
Határidő: 2012. 12.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Dr. Sajtos Sándor: november 22-én Nagy Gábor tűzoltó alezredes újonnan 
kinevezett kirendeltség-vezetővel (Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség) tárgyalt, a 
jövőbeli együttműködésről.  
November 27-én került sor a településen a közmeghallgatásra, 28-án a DMRV Zrt 
rendezett Önkormányzati Fórumot Visegrádon. December 3-án rendkívüli ülést 
tartottak, 5-én a közoktatási intézmények működtetésére vonatkozó megállapodás 
tartalmi elemeinek kapcsán egyeztetett Dala-Nagy Katalin tankerület igazgatóval.  
December 6-án az Idősek napja rendezvényre került sor, 7-én az új irat-, és 
dokumentumkezelő rendszer telepítését végezték el, 14-én tartják majd a dolgozók 
számára a rendszer oktatását.  
Az A.S.A Magyarország Kft-vel történt megbeszélésen a Hulladékgazdálkodási 
törvény módosítása következtében szükséges rendeletmódosításról tárgyaltak (7. 
napirend, rendeletmódosítás) 
December 10-én megérkezett a Magyar Közút Zrt. közútkezelői hozzájárulása a 
Szentendrei út 11. sz. főút melletti átereszek felújítására (Honvéd - Ősz utca), 
valamint elkészült a kiviteli terv a 29+283 km szelvényben tervezett gyalogos-
átkelőhely közvilágítására. 
 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 19,50-20,00 óráig szünetet tartott.  
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  Közoktatási Intézmények állami fenntartásba vétele 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket és a végleges megállapodás 
tartalmát. (Sportcsarnok és Népház terembérleti díj ellenében lesz használható az 
iskola számára, az iskolai könyvtár továbbra is ellátja majd a települési könyvtár 
szerepét, az informatikai rendszer működéséhez szükséges szakképzett informatikus 
szintén szolgáltatási díj ellenében kerül biztosításra).  
 
Szabó Judit: és az ebédlő? 
 
Dr. Sajtos Sándor: ezentúl a tankerületnek kell majd megegyezni az Egyházzal.  
 
Szabó Judit: ezért már nem is gondolkodunk az ebédeltetés megoldásán? 
 
Dr. Sajtos Sándor: az ebédeltetés önkormányzati feladat, ezért azt kezelni kell, 
ráadásul 2014-től délutáni oktatás is lesz az iskolában. A legközelebbi Gazdasági 
Bizottság és Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság együttes ülésén ezt 
is meg kell vizsgálni.  
 
Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, javasolta a megállapodás tartalmának 
elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal meghozta döntését.  
 

245/2012. (12.13.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal kötendő közoktatási megállapodást 
jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 
megkötésére.  
 
Határidő: 2012. 12.20. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
3./ Bizottságok tájékoztatója 

 
  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
 
Nagyházu Miklós: nem volt az elmúlt időszakban Bizottsági ülés.  
 
  Gazdasági Bizottság  
 
Gaál Sándorné: jövő héten lesz bizottsági ülés.  
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  Kulturális Bizottság 
 
Kubanek István: lezárult az Advent Tahitótfalun rendezvénysorozat, megköszöni 
rendezvény lebonyolításában nyújtott segítséget.  
 
Szabó Judit: a rendezvénytervvel kapcsolatban nem kellene a civil szervezeteket 
értesíteni, és bekérni a tervezett programokat? 
 
Gaál Sándorné: minden ülésre kapnak meghívót a civil szervezetek vezetői, de nem 
jellemző a megjelenésük.  
 
  Közbeszerzési Bizottság 
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: nem volt ülés.  
 
Dr. Sajtos Sándor: rövid tájékoztatást ad a gátpályázat elmúlt időszakban történt 
eseményeiről (szerződéskötés, projektmegbeszélés). 
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: a kisajátítási ügyekben történt változás? 
 
Dr. Sajtos Sándor: egyenlőre nem tud konkrét tájékoztatást adni.  
 
  Szociális Bizottság  
 
Schottner Jánosné: jövő héten, kedden 18-án lesz ülés.  
 

4./ Tulajdoni ügyek 
 
  Réti Ügyvéd Iroda levele 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a levél tartalmát (ajánlat a Pataksor - Csallóköz utca 
megközelítését szolgáló közút kialakítására, területrendezésére), és javasolja a 
következő ülésen döntsenek a kérdésben.  
 
  Gomba Község levele 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a levél tartamát (régiókiválás), amit a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetsége is támogat. Javasolja, hogy a kérdésben 
januárban hozzanak döntést.  
 
  Fábry Roland kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (2012. évi közterület-foglalási díj 
elengedése méltányosságból, ameddig az üzlethelyiség nem üzemel), és javasolja, 
hogy a Gazdasági Bizottság alakítson ki egységes javaslatot, mert egyre több ilyen 
jellegű kérelem érkezik be a Polgármesteri Hivatalba.  
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  Óvodai focicsapat téli edzései 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (Sportcsarnok térítésmentes 
használata az óvodások téli fociedzéséhez).  
 
Schottner Jánosné: ebben az esetben az ott dolgozó szombat délelőttje sem 
szabad, illetve egy órára kerül kinyitásra a Sportcsarnok? 
 
Dr. Sajtos Sándor: javasolja, hogy támogassák a kérelmet. 
 
Csörgő Mihály: ne a dolgozó munkaideje határozza meg a döntést.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki a kérelmet támogatja kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal meghozta döntését.  
 

246/2012. (12.13.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvoda 
részére a tornaterem ingyenes használatát biztosítja (hetente 1 
alkalom szombat délelőtt) január 1-május 31-ig. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat kiadására. 
 
Határidő: 2012. 01.15. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Rendőrkapitányság kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartamát, és javasolja, hogy a költségvetés 
összeállítását követően vizsgálják újra a támogatási kérelmeket.  
 
  Danubia televízió kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát és javasolja, hogy szintén a 
költségvetés összeállításakor döntsenek a támogatás mértékéről.  
 
  Pilisi Dunakanyari Hírmondó kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát és javasolja, hogy szintén a 
költségvetés összeállításakor döntsenek a támogatás mértékéről. Aki egyetért 
mindhárom javaslattal, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal meghozta döntését.  
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247/2012. (12.13.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elvben a 
Szentendrei Rendőrkapitányság, a Danubia Televízió és a Pilisi 
Dunakanyari Hírmondó 2013. évre vonatkozó támogatási kérelmét, 
melyről érdemben a 2013. évi önkormányzati költségvetés 
elfogadásakor dönt.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat kiadására. 
 
Határidő: 2012. 02.20. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Iskolai székek vásárlása 
 
Dr. Sajtos Sándor: mivel az iskola fenntartása továbbra is önkormányzati feladat, 
szükségessé vált 20 db szék beszerzése. Ismerteti a beérkezett ajánlatok tartalmát 
és a 2. variáció (10.800 Ft/db +Áfa) elfogadását javasolja.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal meghozta döntését.  
 

248/2012. (12.13.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beérkezett 
ajánlat alapján 20 db iskolai széket vásárol a költségvetési tartalék 
terhére az általános iskola részére. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat kiadására. 
 
Határidő: 2012. 12.20. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

  Iskolai könyvtár működése 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a Pest Megyei Könyvtár igazgatójának tájékoztatását 
(5000 fő feletti települések esetén iskolai könyvtár működtetése kötelező, de 
támogatást csak az 5000 Fő alatti települések vehetik igénybe).  
 
Kubanek István: véleménye szerint csatlakozni kellene a Pest Megyei Könyvtárhoz.  
 
Dr. Sajtos Sándor: jelenleg iskolai könyvtár üzemel a településen, ahol a település 
lakóit is befogadják. Javasolja, hogy levélben kérjék a Humán Erőforrások 
Minisztériumát, hogy méltányosságból támogassák Tahitótfalut, bár a lakosok száma 
5600 fő. 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, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal meghozta döntését.  
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249/2012. (12.13.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az iskolai 
könyvtár működéséhez méltányossági alapon támogatást igényel a 
szakminisztériumtól illetve a Pest Megyei Könyvtártól.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat kiadására. 
 
Határidő: 2012. 12.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
 
  Dr. Kútvölgyi Ida levele 
 
Tóth János: ismerteti dr. Kútvölgyi Ida (körzeti fogorvos) levelét (jogszabályi 
változások rögzítése a jelenleg érvényben lévő szerződésben. 
 
Dr. Sajtos Sándor: aki a szerződés módosítását támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal meghozta döntését.  
 

250/2012. (12.13.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fogorvosi 
ellátást biztosító Dr. Kútvölgyi Idával megkötött ellátási szerződést, a 
jogszabályi változásokra tekintettel módosítja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat kiadására. 
 
Határidő: 2013. 01.15. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
5./ A Képviselő-testület 2012. évi munkájának értékelése, a 2013. évi 

munkatervének elfogadása 
 

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az elkészített statisztikát (képviselő-testületi ülések 
száma: 24, ebből a rendkívüli ülések száma: 10, falugyűlést és közmeghallgatást 1-1 
tartottak 2013-ban. 14 rendelet és 241 határozat született. A Szociális Bizottság 5, a 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9, a Kulturális Bizottság 7, a 
Gazdasági Bizottság 7, a Közbeszerzési Bizottság 6 alkalommal ülésezett.). 
Megítélése szerint bölcs előrelátó döntéseket hoztak a körülményekhez képest. Az 
év elején kitűzött célokat elérték, akár szociális ellátásról, akár fejlesztési 
beruházásokról volt szó.  
 
Gaál Sándorné: minden testületi ülés csütörtökön szokott lenni, miért keddre 
tervezik a közmeghallgatást?  
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Schottner Jánosné: a Szociális Bizottság több ülést tartott, kéri a statisztika 
felülvizsgálatát.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a közmeghallgatás időpontját és napirendi pontjait a Képviselő-
testület határozza meg. Akár akkor is dönthetnek a pontos időpontról.  
 
Tóth János: javasolja a november 25-30. közötti időtartamot.  
 
Szabó Judit: az intézmények felújításáról, karbantartásáról nincs beszámoló egyik 
ülésen sem? Mi ennek az oka? 
 
Dr. Sajtos Sándor: nincs kimondott oka, a márciusi ülésen beszámolhatnak a 
terveikről.  
 
Gaál Sándorné: a költségvetés összeállítása előtt a bizottsági elnökökkel közösen 
döntenek egyes beruházásokról, ez már egyfajta tájékoztatás a tervekről.  
 
Nagyházu Miklós: ebben az évben a Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság nagyon jól tervezte a felújításokat.  
 
Gaál Sándorné: nagyon jó ötletnek tartotta a tavaszi helyszíni bejárást, szeretné, ha 
az elkövetkezendő években ez lenne a gyakorlat. Sokkal megalapozottabbak 
lesznek a döntések.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki az elhangzott két kiegészítéssel támogatja, a Képviselő-
testület 2013. évi munka és üléstervét kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal meghozta döntését.  
 

251/2012. (12.13.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi 
munkatervét elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat kiadására. 
 
Határidő: 2013. 12.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
 

6./ Tahitótfalu és Kisoroszi Községek Közös Önkormányzati Hivatala 
Alapító Okiratának elfogadása 

 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket, és felkéri Tóth János jegyzőt az 
előterjesztésre.  
 
Tóth János: az egyeztetések következtében az együttműködési megállapodást 
elfogadta Kisoroszi Község Önkormányzata. Bár a folyamatban lévő és még ki nem 
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hirdetett költségvetési törvény okozhat esetleges változásokat, javasolja az alapító 
okirat módosítását.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki az alapító okirat tartalmát támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal meghozta döntését.  
 

252/2012. (12.13.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu 
és Kisoroszi községek Képviselő-testületeinek – a közös 
önkormányzati hivatalra vonatkozó – előzetes megállapodása 
alapján a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosítja, melynek 
megfelelően a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal alapító 
okiratát (mellékelve) elfogadja, Kisoroszi Község Képviselő-
testületének előzetes egyetértése figyelembevételével.  
 
Tahitótfalu Község Képviselő-testülete ezzel együtt Tahitótfalu 
Község Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalát annak alapító 
okiratával együtt megszünteti.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2012.12.21. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Tóth János: a megállapodás tartalmát ismerteti.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki támogatja a megállapodás tartalmát, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal meghozta döntését.  
 

253/2012. (12.13.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére 
vonatkozó megállapodást, mely Tahitótfalu Község Önkormányzata 
és Kisoroszi Község Önkormányzata között jön létre jóváhagyja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat kiadására. 
 
Határidő: 2012. 12.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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7./ Önkormányzati rendeletek  
 

SZMSZ módosítás 
 

Tóth János: csak a nevében (Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal) módosul a 
Szervezeti és Működési Szabályzat, tekintettel a Kisoroszival történt megállapodásra.  
 
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, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal megalkotta rendeletét.  

 
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2012. (XII.14.) RENDELETE 
A 10/2009. (VI.1.) RENDELET  

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 9/2012. 
(VI. 25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése  
 

Tóth János: ismerteti az előterjesztés tartalmát (az Alkotmánybíróság 
megállapította, hogy az önkormányzati törvényben adott rendeletalkotási 
felhatalmazás alaptörvény-ellenes, sérti a jogállamiságból fakadó jogbiztonság, 
valamint a közigazgatás törvény alá rendeltségének követelményét. Az 
Alkotmánybíróság – a 38/2012. (XI. 14.) AB határozatával - az alaptörvény-
ellenesnek ítélt törvényi rendelkezéseket megsemmisítette.) 
 
Dr. Sajtos Sándor: aki támogatja a rendelet hatályon kívül helyezését, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal megalkotta rendeletét.  
 

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
16/2012. (XII.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

A TILTOTT, KIRÍVÓAN KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOKRÓL SZÓLÓ  
9/2012. (VI.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL 
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Társadalmi vitára bocsátás, rendeletalkotás 
 

Tóth János: ismerteti a rendelettervezet tartalmát, és javasolja annak elfogadását.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: módosítást javasol a 3.§ (4). bekezdésre vonatkozóan 
(pénzügyi szó törlése).  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki a módosítást és a rendelet tartalmát elfogadja, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal megalkotta rendeletét.  
 

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
17/2012. (XII.14.) RENDELETE 

 A HELYI RENDELETEK ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN VALÓ  
TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL  

 
 
  Hulladékkezelési díj rendelet módosítása 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a rendelet módosítását (a hulladékkezelési törvény           
4,2 % díjemelést tesz lehetővé). Elmondja, hogy a tavalyi évben meghirdetett 
közbeszerzési eljárás nyertese (A.S.A Magyarország Kft) 2013-ban nem tudja 
érvényesíteni a pályázatban szereplő díjtételeit).  
 
Szabó Judit: a 2.§ (3) bekezdésében javasolja a hulladékgyűjtő zsákok számának 
meghatározását.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki a pontosítással és a rendelettervezet tartalmával egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal megalkotta rendeletét.  
 

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
18/2012. (XII.14.) RENDELETE A 

HULLADÉKKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 
SZÓLÓ 7/2010 (IV.09.)  

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

Vagyonrendelet módosítás 
 
Tóth János: a Vagyonkezelési szerződés megkötéséhez szükséges az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2012. 
(III.09.) önkormányzati rendelet módosítása. A szerződés, a részvényszerzést követő 
részvénykönyvbe történő bejegyzése után lép hatályba. 
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Dr. Sajtos Sándor: aki a rendelet módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal megalkotta rendeletét.  

 
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2012. (XII.14.) RENDELETE  
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL 

SZÓLÓ 3/2012. (III.09.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
 

8./ Egyebek 
 
  Vízbázis védelmi koncepció 
 
Dr. Sajtos Sándor: haladékot kért a Fővárosi Vízművek Zrt-től (költségvetés 
alakulása, részvényvásárlás), a koncepció beadására.  
 
 
  G. Szalai István tájékoztatása 
 
Dr. Sajtos Sándor: a járási kirendeltség kialakítása, és az adó osztály bővítése 
szükségessé teszi az informatikai rendszer fejlesztését, ami nagyságrendileg 
250.000 Ft. Aki a beruházást támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó 
Judit) szavazattal meghozta döntését.  
 
 

255/2012. (12.13.) 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 2013. évi vízbázis-védelmi 
feladatok végrehajtására tervezett költségkoncepciót. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
megküldésére. 
 
Határidő: 2012. 12.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
 
Szabó Judit: nyári rendezvényekről (Eperfesztivál, Nemzeti Vágta Tahitótfalui 
Elővágtája) mikor kapnak beszámolót a képviselők?   
 
Dr. Sajtos Sándor: januári ülésen ad majd részletes tájékoztatást, de a Képviselő-
testület által meghatározott keretösszeget nem lépték túl.  
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Schottner Jánosné: a Béke úton sok biciklis jár és nagyon balesetveszélyes az út. 
Fel kellene hívni a tulajdonos figyelmét a szükséges javításokra.  
A Dózsa György úton sok ingatlan előtt nincs rendben a vízelvezető árok, fel kellene 
szólítani a tulajdonosokat, vagy a közmunkásokkal rendbe hozatni.  
 
Dr. Sajtos Sándor: értesíteni fogja a Nemzeti Közlekedési Hatóságot. A Dózsa 
György úti ingatlantulajdonosokat fel fogják szólítani.  
 
Ezt követően a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalt, majd Dr. Sajtos Sándor 
polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az ülést 21,50 órakor 
bezárta.  
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Sajtos Sándor Tóth János 
polgármester jegyző 

 


