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Tahitótfalu Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

Szám:  14/2018. 

Határozatok száma: 158/2018. (09.27.) - 197/2018. (09.27.) 

Rendeletek száma: - 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. szeptember 27-én megtartott nyílt üléséről 

Tárgyalt napirendi pontok:  

1. Tahitótfalu Község Önkormányzata 1/2018. (II.14.) költségvetési rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke 

2. 2019. évi Eperfesztivál előkészítésével kapcsolatos döntés 

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Ferenczy Barbara pályázati referens 

3. Ebr405 722 azonosító számú pályázatból megvalósuló Villám utcai útépítés kivitelezőjének 

kiválasztása 

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Ferenczy Barbara pályázati referens 

4. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról 

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 

5. Bizottságok tájékoztatója 

Előterjesztő:  Bizottsági elnökök 

6. Tulajdoni ügyek 

Előterjesztő:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

7. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018/2019. évi 

pályázathoz való csatlakozásról 

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

8. Egyebek 
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 27-én, 18:00 

órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről.  

Jelen vannak:  

Képviselők: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Csörgő Mihály alpolgármester 

 Gaál Sándorné 

 Kubanek István  

 Nagyházu Miklós  

 Dr. Pálvölgyi Tamás  

 Schottner Jánosné  

 Vaczó Zoltán  

Távol maradt képviselő:  Karácsony Ádám 

Tanácskozási joggal:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 

Meghívott: Ferenczy Barbara pályázati referens 

  



3 

Dr. Sajtos Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 fővel jelen 

van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet, javasolta annak elfogadását és 

kérdezte a képviselőket, aki a napirenddel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

158/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghirdetett 

napirendet elfogadta.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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1. npr. Tahitótfalu Község Önkormányzata 1/2018. (II.14.) költségvetési rendeletének 

módosítása 

Dr. Sajtos Sándor: Elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság kedden ülésezett, a rendelet módosításával 

kapcsolatosan egyhangú javaslat született. Felkérte Gaál Sándorné bizottsági elnököt a tájékoztatásra.  

Gaál Sándorné: Szeptember 25-én tartotta soron következő ülését a Bizottság. Az ülésen három 

napirendi pontot tárgyaltak, egyik a költségvetés módosítása volt, melynek során a Pénzügyi Osztály 

által elkészített anyagot vizsgálták. Röviden ismertette a beszámolóban szereplő sarokszámokat. 

Elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolta. A többi témáról a 

Bizottságok tájékoztatója napirend során fog beszámolni.  

Dr. Sajtos Sándor: Felkérte Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyzőt a tájékoztatásra.  

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Ismertette a határozati javaslatot.  

Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a 

képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.   

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

159/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Gazdasági 

Bizottság által tárgyalt, a költségvetés első féléves teljesítésére vonatkozó 

előterjesztést, illetve hozzájárul az ebben szereplő kiadási és bevételi tételek 

átvezetéséhez.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

2. npr. 2018. évi Eperfesztivál előkészítésével kapcsolatos döntés 

Dr. Sajtos Sándor: Elmondta, hogy a tavalyi szervezési problémából okulva, érdemes lenne időben 

egyeztetni a lehetséges szponzorokkal, ezért szükséges lenne a döntést meghozni az önkormányzati 

támogatási keretre vonatkozóan. Mivel jövőre két választást is le kell lebonyolítani a hivatalnak, ezért 

a kollégák igen leterheltek lesznek. Utánajárt, hogy a környező települések milyen mértékben 

támogatják a saját rendezvényeiket, mely alapján az Eperfesztiválra kért támogatás igencsak kedvező 

lehet a Képviselő-testület számára.  

Ferenczy Barbara: Röviden tájékoztatta a Képviselő-testületet a 2018. évi Eperfesztivál elszámolásáról. 

Elmondta, hogy jövőre a Tűzzománc Biennálé lebonyolítása is várható, valamint a jelenlegi számítások 

szerint 8 millió forint támogatást tartanak szükséges és biztonságos alapnak, hogy a teljes keretet ne 

kelljen kimeríteni. Amennyiben van rá lehetőség megmaradnának az idei önkormányzati kötelezettség 

vállalásnál, de ez nem garantálható. Vannak már ötletek a jövő évi fellépők tekintetében, illetve szintén 

a költségek kiegészítésére felmerült egy tematikus (gasztronómiai, mezőgazdasági, kulturális) 

rendezvény szervezése is, a lehetséges támogatói kör megszólítása végett. Ezek megvalósításához 
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viszont tudniuk kellene milyen összegből gazdálkodhatnak. A határozati javaslatban ezt fogalmazták 

meg.  

Dr. Sajtos Sándor: A lehetséges szponzorok minden alkalommal kérik, hogy mellékeljék a tervezett 

programot.  

Dr. Pálvölgyi Tamás: Örül, hogy ez a kérdés már most felmerült, véleménye szerint így talán könnyebb 

lesz szponzorokat szerezni a rendezvény lebonyolításához. Véleménye szerint, 6 millió forint 

támogatást mindenképpen adjanak a lebonyolításra, 2 millió forintot pedig, opcionálisan csak ha 

szükséges.  

Nagyházu Miklós: Úgy érzi, el kell mozdulni a 6 millió forinttól fölfelé. Dr. Pálvölgyi Tamás képviselő 

javaslatát támogatná. A Tűzzománc kiállítás is emeli a költségeket. 

Kubanek István: Valóban most lesz a 8. Tűzzománc Biennálé, amit akkor is meg kellene rendezni, ha 

nem lesz Eperfesztivál. Amennyiben egyszerre kerül sor mindkét rendezvény lebonyolításra az jó dolog, 

de úgy tudta, hogy a Biennálé megrendezésére van külön keret a költségvetésben. Az idei fesztivál 

támogatása azért lett 6 millió forint, mert a 20. rendezvény volt, de 5 millió forintról indultak. El kellene 

dönteni, hol a határ.  

Nagyházu Miklós: Szóba került az a lehetőség is, hogy a mutatványos, szórakoztató rész kisebb 

alapterületű lenne. Mivel ezek pénzt hoznak és láthatóan szépen elfértek idén is, ez véleménye szerint 

nem járható út, hiszen hozzájárulnak a költségek kiegyenlítéséhez.   

Ferenczy Barbara: Valóban felmerült a vidám parki rész csökkentése, de mivel bevételi forrás, illetve 

az együttműködés igen kiváló a vállalkozóval, elvetették. A Katasztrófavédelemtől is dicséretben 

részesültek, mert a játékok állapota kiváló volt. Elmondta, hogy az esti időszakban amikor megtelt a 

koncertre érkező vendégekkel a helyszín, akkor lebontották az ugrálóvárat, és elpakolták.  

Csörgő Mihály: Szeretné, ha a mai ülésen döntés születne ebben a kérdésben. Javasolta, hogy 

szavazzanak a 6 millió forint támogatási összegről is.  

Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a 

képviselőket, aki a 8 millió forint támogatási összeg elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó 

Zoltán), 3 ellenszavazattal (Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Schottner Jánosné), és 1 tartózkodás mellett 

(Kubanek István), az alábbi határozatot hozta.   

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

160/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi 21. 

Eperfesztivál lebonyolításának költségeihez az igényelt 8.000.000,- Ft, azaz 

nyolcmillió forint összeget, nem biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  
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Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a 6 millió forint támogatási összeg elfogadását 

támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal (Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Nagyházu Miklós, Kubanek 

István, Schottner Jánosné), 3 ellenszavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán) és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

161/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata a 2019. évi 21. Eperfesztivál lebonyolításának 

költségeihez 6.000.000,- Ft, azaz hatmillió forint összeget, a költségvetés terhére 

biztosít. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Dr. Sajtos Sándor: Az elmúlt években magára vállalta a különbözet felkutatását, szponzorok keresését, 

de ennek tükrében egyedül nem tudja biztonsággal felvállani. Közösen kellene megoldani és a hiányzó 

összeget összegyűjteni.  

Dr. Pálvölgyi Tamás: Megkérdezte, mi történik akkor, ha a szponzori bevételből összegyűlik a 8 millió 

forint?  

Dr. Sajtos Sándor: Akkor csak a szükséges összeget használnák fel. Ez csak egyfajta lélektani 

biztonságot jelentett volna.  

Dr. Pálvölgyi Tamás: Véleménye szerint a kisebb összeg sem jelenthet problémát, hiszen már most 

elkezdhető a rendezvény szervezése, a szponzorok keresése.  

Csörgő Mihály: Azt gondolja jobb megoldás, ha rá vannak kényszerítve a szervezők az alacsonyabb 

támogatási összeg beosztására.  

Dr. Sajtos Sándor: Az önkormányzat 6 millió forinttal támogatja a rendezvényt, és kölcsönös 

felelősségvállalást kell e tekintetben nyújtani.  

Gaál Sándorné: Nem érti a problémát. A Képviselő-testület szavazott a rendezvény támogatásáról.  

Dr. Sajtos Sándor: Mivel önkormányzati rendezvény ezért az önkormányzat a felelős. Mi történik, 

akkor, ha februárban látható, hogy nem elegendő a támogatás.  

Csörgő Mihály: Akkor lehet majd a többletfinanszírozásról dönteni. Amennyiben a költségvetés engedi 

természetesen meg fogják szavazni azt az 1 millió forintot.  

Dr. Sajtos Sándor: Szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy ő nem rendezvényszervező. Látni kell azt, 

hogy ez az egy fontos rendezvénye van a településnek. Nagyon sok munkát igényelt az idei fesztivál 

megszervezése is. Elfogadja a Képviselő-testület döntését, de ha nem működik ebben a formában, 

akkor az önkormányzatnak a szervezésre más módszert kell majd találnia.  
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3. npr. Ebr405 722 azonosító számú pályázatból megvalósuló Villám utcai útépítés 

kivitelezőjének kiválasztása 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. A Belügyminisztérium az Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések előirányzatból finanszírozott pályázatok támogatása keretében, 2018. augusztus 

16-án Tahitótfalu Község Önkormányzatának ebr 405 722 azonosító számon rögzített pályázatát 

támogatásban részesítette.  

Az elnyert támogatás összege: bruttó 14.696.336,- Ft. A támogatás intenzitása 85%.  

A kivitelezésre irányuló beszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidőig egy értékelhető ajánlat 

érkezett. 

A Bíráló Bizottság megvizsgálta az ajánlatot a rendelkezésre álló anyagi fedezetre tekintettel.  

A rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: bruttó 17.316.865,- Ft, azaz bruttó Tizenhétmillió-

háromszáztizenhatezer-nyolcszázhatvanöt Forint  

Az ajánlatot benyújtó ajánlattevő ajánlati ára: 13.627.000,- Ft + ÁFA. (bruttó 17.306.290 Ft), így az 

eljárás eredményesnek nyilvánítható. Javasolta a Bíráló Bizottság javaslatának elfogadását.  

Ismertette Kindzierszky Emil helyi lakos a beruházással kapcsolatban írt levelét.  

Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a Bíráló 

Bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

162/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati 

feladatellátást támogató fejlesztések című pályázathoz kapcsolódóan, az Villám 

utca felújítására Vállalkozási szerződés keretében Tahitótfalu, Villám utca 

útburkolat rekonstrukciója” elnevezésű, beszerzési eljárásban a TERRA ÉPKER 

HUNGÁRIA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlatát érvényesnek 

nyilvánítja; 

A Bíráló Bizottság írásbeli előterjesztésében foglaltakkal egyetértve az ajánlatkérő 

a tárgyi beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőként hirdeti ki a TERRA ÉPKER 

HUNGÁRIA Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőt, és a szerződést ezen 

ajánlattevővel köti meg. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés 

aláírására és a határozat végrehajtására. 

Határidő: 2018. október 01. 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Nagyházu Miklós: A levél írója több ponton is említi, hogy ez a beruházás nem fogja elérni a célját, 

mert nem lesznek olyan helyek, ahol az autók el tudják egymást kerülni. A helyszíni szemlén 

megállapították, hogy a felső szakaszon a partfal megépítésével, megvalósult két olyan pont is, ahol az 
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aszfaltozás után kényelmesen el tudja egymást kerülni két gépjármű. Lejjebb van két olyan kapubeálló 

ami szintén alkalmas a félreállásra, nyilván abban az esetben, ha nem parkol ott senki.  

Dr. Sajtos Sándor: Ezt a beruházást kizárólag a vis maior keretből tudta az Önkormányzat 

megvalósítani. Egyeztetést kezdeményeztek az érintett ingatlantulajdonosokkal, annak érdekében, 

hogy a jogi határnak megfelelő helyre kerüljenek a kerítések. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a 

világítás kiépítése és átadása is megtörtént az említett útszakaszon.  

4. npr. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról 

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: A határozatok végrehajtására vonatkozóan a tájékoztatás megküldésre 

került a képviselők részére.  

Dr. Sajtos Sándor: Röviden beszámolt a két ülés között történt fontosabb eseményekről (emlékhely 

kialakítása a Béke úton, Villám utcai beruházás előkészítése, kormányzati támogatásból tervezett 

beruházások − Ifjúsági tábor, útépítés stb.− ügyében egyeztetések, PM_PIAC pályázat beadása, 

közvilágítás korszerűsítési lehetőségei, konyha üzemeltetésének lehetőségei, KEHOP pályázat 

szerződés módosítása, orvosi ügyelet működtetése, erdőgazdálkodási szerződés előkészítése a 010 

hrsz-ú erdő besorolású ingatlan vonatkozásában). Hadházy Sándorral egyeztetett az Eperfesztivál 

lebonyolításának, illetve a könyvtár működtetésének lehetőségeiről. A háziorvosi ügyelet 

működétetésével kapcsolatosan több DÖT (Dunakanyari Önkormányzati Társulás) ülést tartottak. Az 

ülésen hozott döntéseknek megfelelően elkészítették a szerződés módosítását, mely tervezetet 

megküldtek a Képviselő-testület részére. Erre vonatkozóan döntést kell hozni majd a szünet után.  

Ezt követően a Képviselő-testület 19:39- 20:00 óráig szünetet tartott.  

Dr. Sajtos Sándor: Mivel a háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosításával 

kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a szerződéstervezet 

elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

163/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi CXXIII. számú 

az egészségügyi alapellátásról szóló törvény 5.§. (1) bekezdése C) pontja alapján a 

háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozó 01-313-4/2016. számú Dr. Bazsa Márta 

vállalkozó orvossal kötött megbízási szerződést az előterjesztés mellékleteként 

csatolt szerződés tervezet jóváhagyásával módosítja, amely az elfogadásával 

egyidejűleg érvénybe lép. 

A módosított szerződésben szereplő megemelt 70,-- Ft/lakos díjtétel alkalmazását 

2019. január 01.-től kezdődően tekinti kötelező érvényűnek, amely kiadási tételét 

a szerződés érvényességi ideje alatt az éves költségvetésében biztosítja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. október 10. 
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Dr. Sajtos Sándor: Elmondta, hogy az orvosi ügyelet tetőfelújítása szükségessé vált. A szeptember 18-

án tartott DÖT ülésen az ügyeletet működtető települések polgármesterei elfogadták a beérkezett 

ajánlatot, így a felújítás, amennyiben az érintett önkormányzatok is hozzájárulnak megrendelhető. 

Javasolta, hogy Tahitótfalu település a lakosságszám arányában meghatározott, a beruházáshoz 

szükséges 778.516,- Ft-ot biztosítsa. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 

kérdezte a képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

164/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

A Tahitótfalu Község Önkormányzata a Dunakanyari Önkormányzati Társulás 

5/2018. (09.18) számú határozata alapján, a Tahitótfalu, Visegrádi u. 12. sz. alatti 

orvosi ügyelet épületének tetőfelújításához, a lakosságszám arány 

figyelembevételével, bruttó 778.516 Ft járul hozzá. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: 2018 október 20. 

Felelős: polgármester 

Dr. Sajtos Sándor: A Zöldsziget Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pócsmegyeri 

telephelyén tanuló 1. és 2. évfolyamos diákjai, valamint a tanítók térítési díjas közétkeztetésével 

kapcsolatban kért segítséget Pócsmegyer település önkormányzata. Az előterjesztés mellékleteként 

becsatolt szerződés alapján nyújtott szolgáltatási kötelezettség 2018. december 31-ig tart. Mivel a 

témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslat 

elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

165/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pócsmegyer Község 

Önkormányzatával (2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.; törzsszám: 393748, adószám: 

15731041-1-13, képviseli Németh Miklós polgármester) kötendő, a Zöldsziget 

Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (székhely: Szigetmonostor) 

pócsmegyeri telephelyén tanuló 1. és 2. évfolyamos diákjai, valamint a tanítók 

térítési díjas közétkeztetésére vonatkozó szolgáltatási szerződést jóváhagyja.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására, a szerződés 

aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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Dr. Sajtos Sándor: Elmondta, hogy a Dunakanyari Önkormányzati Társulás ülésén elhangzottak alapján 

a települési önkormányzatoknak delegálni szükséges egy tagot, a Tárulás Felügyelő Bizottságába. 

Javasolta Dr. Pálvölgyi Tamás képviselő megbízását. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve 

kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta. (Dr. Pálvölgyi Tamás nem szavazott.) 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

166/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DUNAKANYAR 

Tűzvédelemre és Kihelyezett Mentőszolgálati Feladatok Ellátására Létrejött 

Önkormányzati Társulás (2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.) Felügyelő Bizottsági 

tagjának Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati képviselőt választja meg és delegálja. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Polgármester  

Dr. Sajtos Sándor: A Szigeti Önkormányzati Társulás (SZÖT) tekintetében is döntést kell hozni a 

Felügyelő Bizottsági tag megbízására vonatkozóan. Szintén Dr. Pálvölgyi Tamás megbízását javasolta. 

Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a 

javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta. (Dr. Pálvölgyi Tamás nem szavazott.) 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

167/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szigeti Többcélú 

Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulás (2021 Tahitótfalu, Kossuth 

Lajos u. 4.) Felügyelő Bizottsági tagjának Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati 

képviselőt választja meg és delegálja. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Polgármester  

5. npr. Bizottságok tájékoztatója 

 Településfejlesztési Bizottság 

Nagyházu Miklós: Röviden beszámolt a bizottsági ülésen történtekről. Elmondta, hogy Csörgő Mihály 

alpolgármester úrral együtt figyelemmel kísérik a közterületeken végzett munkákat, kapcsolatot 

tartanak a fizikai állomány tagjaival is. Azt a megfigyelést tették, hogy a munkák nem mindig vannak 

megfelelően koordinálva, ezért arra a következtetésre jutottak, hogy Szabados – Molnár István 

településüzemeltetés vezetőnek túl sok a feladata. Az egyéb műszaki ügyek és a közintézmények 

fenntartásával kapcsolatban is rengeteg tennivaló akad. Véleményük szerint a közterület karbantartási 
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munkákat az egyéb műszaki feladatoktól el kell választani. Ezt azt jelentené, hogy a fizikai állomány 

irányítása is külön feladatkör lenne. Ismertette a Bizottság határozatát: Tekintettel Szabados Molnár 

István falugondnok teljes embert kívánó adminisztratív feladataira, melynek keretében a lakossági, 

intézményi és szakhatósági egyeztetéseket, valamint a kapcsolattartást végzi, a bizottság javasolja a 

település-fenntartást végző állomány közvetlen, felelős irányítójának kinevezni Császár Barnabást. 

Elmondta, hogy azóta értesültek arról, hogy a javaslatban foglaltak meg is valósultak az elmúlt 

időszakban.  

A Bizottság szeretné továbbá, hogy a település-fenntartást végző állományt érintő 100.000 Ft-ot 

meghaladó gépjármű, munkagép, szállítóeszköz beszerzés vagy javítás esetén mindenkor történjen 

egyeztetés Csörgő Mihály alpolgármesterrel. 

Ezt követően a termelői piac pályázatról tárgyaltak, Rédai Erika meg is küldte az ezzel kapcsolatos 

javaslatait.  

A harmadik napirendben a Dózsa György út járdafelújítására beérkezett árajánlatot fogadta el a 

Bizottság, amelyet elfogadásra javasolt a Képviselő-testület számára is. Amennyiben pozitív döntés 

születik a kérdésben a vállalkozó már a héten el tudja kezdeni a munkát.  

Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a 

képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

168/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dózsa György út 2-34. 

szám közötti járda felújításával a megismert árajánlat alapján megbízza a Káty-Út 

Építőipari és Szolgáltató Kft-t (2330 Dunaharaszti, Szondi György u. 64/B; adószám: 

14401383-2-13).  

A vállalási ár: 2.102.405,- Ft + ÁFA 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására, a szerződés 

aláírására. 

Határidő: 2018. október 31. 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Nagyházu Miklós: A védőnői épület homlokzati javítására is érkezett be ajánlat, mivel azonban ez 

összetettebb feladat javasolta, hogy a Dózsa György úti járda második szakaszának felújítására 

használják fel ezt a keretösszeget. Kérte szavazzanak az alpolgármester feladatkörének 

meghatározásáról.  

Dr. Sajtos Sándor: Az alpolgármester feladatkörének meghatározása polgármesteri kompetencia. Ezt 

követően a Basaltker Kft. kedvezményes ajánlatát ismertette és javasolta, hogy a téli felkészülés 

jegyében rendeljenek szóróanyagot az ajánlott áron. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve 

kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

169/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Basaltker Kft. 

(székhely: 8321 Uzsa, Lázhegy u. 1. képviseli: Szekeres Gábor cégvezető) ajánlata 

alapján megrendel 100 t 2-5 szóróanyagot 4.300,-Ft+ÁFA/t áron.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Gazdasági Bizottság 

Gaál Sándorné: A Bizottság az első napirend keretében tárgyalta az első félév adóbefizetéseinek 

teljesítését. A kiküldött anyagot áttekintve megállapítható, hogy időarányosan az adóbevételek a 

kivetéshez képest 39,5 %-ban teljesültek. A hátralékkal együttes összeg befizetését figyelembe véve ez 

52%-os bevételt jelent. Mivel az adócsoport is áttért az új könyvelési rendszerre, ami sok munkával 

járt, kevesebb idő jutott a behajtásra, azonban most már utolérték magukat a kollégák. Az iparűzési 

adó tekintetében volt lemaradás a távozó munkatárs után, de ez a probléma is rendeződni látszik. El 

kell mondani, hogy minden évben van egy bizonyos százalék a lakosság körében, aki nem akar eleget 

tenni az adófizetési kötelezettségéknek, de erre megvan az apparátus, ezen a téren is hatékony az 

adócsoport.  

 Kulturális Bizottság 

Kubanek István: Röviden beszámolt az augusztus 20-ai ünnepség programjairól.  

 Szociális Bizottság 

Schottner Jánosné: A beiskolázási segélyek kiutalása megtörtént. Több család került kritikus helyzetbe 

a településen, akiken megpróbáltak segíteni. Kérte, hogy a téli rezsicsökkentésre vonatkozóan adjanak 

tájékoztatást az érintetteknek.   

Dr. Sajtos Sándor: Röviden beszámol az eseményekről, az önkormányzatra háruló feladatokról 

(felmérés elkészítése, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása).  

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: A határidő betartására hívta fel a figyelmet. Elmondta, hogy a Település 

üzemeltetés is segíteni fog a feladatok lebonyolításában, a tüzelőanyagok kiszállításának 

koordinálásában.  

6. npr. Tulajdoni ügyek 

 Térfigyelő kamerarendszer villámvédelme 

Dr. Sajtos Sándor: A térfigyelő rendszer működési helyének túlfeszültség és villámvédelmi 

rendszerének kialakításával kapcsolatosan szükséges döntést hozni. Ismertette az előterjesztést. Az 

idei évben a térfigyelő rendszert ért villámcsapásból származó túlfeszültség miatt 1,18 MFt kár érte a 

rendszert. A Tunel 2000 Mérnöki Szolgáltató Kft-től kapott árajánlat alapján a Rendőrőrs túlfeszültség 
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és villámvédelmének kialakítása bruttó: 1.606.550,- Ft. Ez az összeg tartalmazza a villámvédelmi 

tervdokumentáció elkészítését (villámvédelem és túlfeszültség-védelem egyaránt), az erős és 

gyengeáramú túlfeszültség levezetők beépítését, a teljes villámvédelem felszerelését. Árajánlat adó 

ajánlatában kihangsúlyozta, hogy a villám és túlfeszültség-védelem terén 100%-os védelem nem 

létezik, de jó eséllyel megelőzhetők, illetve csökkenthetők a villámcsapásból eredő károk. Emiatt a 

térfigyelő rendszer egészére biztosítás megkötése is szükségessé válik. Mivel a témával kapcsolatban 

hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, 

kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek 

István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat nélkül 1 

tartózkodás mellett (Gaál Sándorné) az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

170/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

A Tunel 2000 Mérnöki Szolgáltató Kft -től kapott árajánlat alapján Tahitótfalu 

Község Képviselő-testülete megrendeli a Rendőrőrs (Tahitótfalu, Béke út 16.) 

túlfeszültség és villámvédelmének kialakítását bruttó: 1.606.550,- Ft áron.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Kék Duna Szövetkezet közútkezelői hozzájárulásának kérése a Szabadság út 0169/103 (TSZ 

telep) telekmegosztásával kapcsolatban 

Dr. Sajtos Sándor: Az előterjesztés és a határozati javaslat megküldésre került a képviselők részére. 

Ismertette a határozati javaslat módosítását, és elfogadásra javasolta.  

Csörgő Mihály: Már többször megkeresték ezzel a problémával. Az utolsó információja szerint mindkét 

helyrajzi számra a közútnak kell kiadni a hozzájárulást.  

Dr. Sajtos Sándor: A 2526 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa az önkormányzat így a közútkezelői hozzájárulást 

valóban nem adhatja ki az önkormányzat, de tulajdonosi hozzájárulást adhat. Mivel a témával 

kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a módosított 

határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

171/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kék Duna Mezőgazdasági 

Szövetkezet részére a 0169/103 hrsz-ú ingatlan telekmegosztásával kapcsolatban a 

0169/13 hrsz-ú vonatkozásában nem adja meg a közútkezelői hozzájárulását. 
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A telekmegosztást érintő 2526 és a 0139/4 hrsz-ú utak négyszámjegyű országos 

utak, melyek kezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt., így a közútkezelői hozzájárulás 

kiadására ez a szervezet jogosult. 

A 2526 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában az önkormányzat a tulajdonosi 

hozzájárulást megadja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Kék Duna Szövetkezet kérelme  

Dr. Sajtos Sándor: A Kék Duna Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet kérelemmel fordult az 

Önkormányzathoz, melyben bontási engedélyt kért csatornabekötés áthelyezés miatt a Rózsa utca 

vonatkozásában. Kérte a Képviselő-testületet, hogy majd a következő ülésen térjenek vissza a 

kérelemre, most ne döntsenek a kérdésben.  

 Magyar László kérelme 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. Magyar László, ingatlana előtt 3,9 x 4,7 méter 

nagyságban közterület-kapcsolat kialakítását kérte a Képviselő-testülettől, viacolor felület 

alkalmazásával. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a 

képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

172/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyar László részére a 

Szentendrei út 37. szám előtti közterületen 3,9x4,7 méter nagyságban engedélyezi 

gépkocsi beálló megépítését a 194/2010. (10.21.) Képviselő-testületi határozatban 

meghatározottak szerint szürke szegélykő és viacolor alkalmazásával. Jelen 

határozat az ingatlan szélességében és az aszfalt úttól 1 m-es sáv elhagyásával 

létrejött területre vonatkozik. Amennyiben kérelmező az aszfaltútig kívánja 

leburkolni a közterületet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelői hozzájárulását 

is be kell szereznie. 

Az engedély megadása mellett felhívja kérelmező figyelmét, hogy a burkolt 

közterület esetleges későbbi felbontása esetén kártérítési, kártalanítási és 

kármentesítési felelősséget nem vállal, valamint arra, hogy a közterület burkolással 

kapcsolatban szükséges munka- és balesetvédelmi szabályok betartásáért 

kérelmező a felelős. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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 ELMŰ Hálózati Kft. kérelme (tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás) 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést és a határozati javaslatot. Az ELMŰ Hálózati Kft. az 

önkormányzat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását kérte a Viola utca 2947 hrsz-ú ingatlan 

villamos energia ellátásával kapcsolatban. A Viola utca 2947 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátása a 

tervek szerint 31 méter hosszú földkábel felhasználásával, részben zöldfelületben, részben 

útátvágással aszfalt felületben valósulna meg. Javasolta, hogy az aszfalt felület átvágása helyett az út 

átfúrásával engedélyezzék a kábelfektetést. Mivel témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés 

nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

173/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ELMŰ Hálózati Kft. 

részére a Viola utca 85. 2947 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásához (TVO: 

182794) a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását az alábbi feltételek teljesülése 

esetén adja meg: 

- az aszfalt felület esetén útátvágás helyett útátfúrás alkalmazása, 

- a kivitelezés megkezdése előtt közterület-bontási engedély kiváltása, 

- a nyomvonal helyreállítása az eredeti anyagokkal az eredeti minőségben. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Észak Budai Zrt. kérelme (közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás) 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést és a határozati javaslatot. Az ÉSZAK-BUDAI Zrt. az 

önkormányzat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását kérte a Farkasverem u. 2978/2 hrsz-ú 

ingatlan villamos energia ellátásával kapcsolatban. A Farkasverem u. 2978/2 hrsz-ú ingatlan villamos 

energia ellátása 8,5 fm hosszú földkábel felhasználásával, burkolatlan úton valósul meg. Mivel a 

témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslat 

elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

174/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉSZAK-BUDAI Zrt. részére 

a Farkasverem u. 2978/2 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásához (Tervszám: T-
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14/036 és CS-18/024) a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását az alábbi 

feltételek teljesülése esetén adja meg: 

- a közterületbontás utáni területek lakóinak kiértesítése az útzárásról 

legalább a bontást megelőző 1 héttel, 

- az árok zárásának legkésőbb a bontás napjának 16:00 órájáig meg kell 

történnie, 

- a kivitelezés megkezdése előtt közterület-bontási engedély kiváltása, 

- a nyomvonal helyreállítása az eredeti anyagokkal az eredeti minőségben. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Észak Budai Zrt. kérelme (tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás)  

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést és a határozati javaslatot. Az Észak-Budai Zrt. az 

önkormányzat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását kérte a Tamási Áron u. 5202/99 hrsz-ú 

ingatlan villamos energia ellátásával kapcsolatban. Fenti ingatlan villamos energia ellátása a 5202/71 

hrsz-ú önkormányzati közúton, zöldsávban, 22 fm földkábel alkalmazásával valósul meg. Mivel a 

témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslat 

elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

175/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak- Budai Zrt. részére 

a Tahitótfalu, 5202/99 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásához az 5202/71 hrsz-

ú út vonatkozásában (CS-18/059) a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását az 

alábbi feltételek teljesülése esetén adja meg: 

- a munkálatok megkezdése előtt közterület-bontási engedély kiváltása, 

- a nyomvonal helyreállítása az eredeti anyagokkal az eredeti minőségben. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Tahitótfalui Óvodák kérelme 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést és a határozati javaslatot. A Tahitótfalui Óvodák az 

óvodások labdarúgó csapata számára kérte térítésmentesen a Sportcsarnok használatát az edzések 

lebonyolítására. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a 

képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

176/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodások labdarúgó 

csapata számára 2018. szeptember 1-től, 2019. május 31-ig, pénteki napokon 

16:30-17:30 óráig az önkormányzat tulajdonában lévő sportcsarnok térítésmentes 

használatát jóváhagyja.   

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Bartók Béla utca rendezése 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. A Tahitótfalu, 760 hrsz-ú, Bartók Béla utca területéből 

a Villa sor területét ki kell méretni külön hrsz-ra. A Központi Címregiszter készítéséhez el kell nevezni a 

közterületeket. A tahitótfalui tulajdoni lapok között nem található a Villa sor megnevezésű közútként 

használt terület saját tulajdoni lapja, mert azt a 760 hrsz-ú közterület foglalja magába, Bartók Béla utca 

néven. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki 

a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

177/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 

Tahitótfalu községi Önkormányzat tulajdonában levő 760 hrsz-ú, Bartók Béla utca 

megnevezésű, „közterület” minősítésű területből a Villa sor területét kimérjék és 

külön hrsz.-ra Villa sor néven, „közút” minősítéssel lejegyezzék. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.  

Határidő: 2018. szeptember 30. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Közterületek összevonása  

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést és a határozati javaslatot. A Tahitótfalu, 481, 2635, 3321 

helyrajzi számú közterületek összevonása és elnevezése szükséges. A Központi Címregiszter készítése 

során minden utcát el kell nevezni, illetve közterület jelleget meghatározni. Jelenleg az utca 

névjegyzékben az Ereszvények mellett nem szerepel közterület jelleg, valamint a tulajdoni lapokon 

eltérő megnevezés van. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a 

képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

178/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 

Tahitótfalu községi Önkormányzat tulajdonában levő 481 hrsz-ú „közút”, a 2635 

hrsz-ú „közterület”, a 3321 hrsz-ú „közút” összevonásra kerüljön Ereszvények utca 

néven a 3321 hrsz-ra.  

Határidő: 2018. szeptember 30. 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Pataksor közterület átnevezése 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést és a határozati javaslatot. A Tahitótfalu, 895 hrsz-ú 

közterület átnevezése szükséges. A Központi Címregiszter készítéséhez el kell nevezni a közterületeket. 

A 895 hrsz.-ú közterület neve Pataksor. A regiszterben külön kell választani a közterület nevét és a 

jellegét. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, 

aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

179/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 

Tahitótfalu községi Önkormányzat tulajdonában levő 895 hrsz-ú, Pataksor 

megnevezésű, „közterület” átnevezés után „Patak sor” megnevezéssel „közút” 

minősítéssel kerüljön a Földhivatali nyilvántartásba. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.  

Határidő: 2018. szeptember 30. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Csörgő Mihály képviselő 21:03 órakor elhagyta a tanácstermet  

 3935 hrsz-ú közút elnevezése 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést és a határozati javaslatot. A Tahitótfalu, zártkert 3935 

hrsz-ú önkormányzati tulajdonú „közút” elnevezése szükséges. Javasolta, hogy a közút a Vadász köz 

elnevezést kapja. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a 

képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, Kubanek 

István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. Csörgő Mihály nem volt jelen a szavazásnál.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

180/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az 

Önkormányzat tulajdonában levő zártkert 3935 hrsz-ú „közút” minősítésű terület a 

földhivatali ingatlan nyilvántartásban a „Vadász köz” elnevezést kapja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.  

Határidő: 2018. szeptember 30. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 1181/16 hrsz-ú beépítetlen terület rendezése 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot. A Tahitótfalu, Duna sor 

területének kimérése szükséges a 1182/16 hrsz-ú beépítetlen területből. A Központi Címregiszter 

készítéséhez el kell nevezni a közterületeket. A Duna sor, mint közterület nem rendelkezik hrsz.-al. 

Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a 

javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, Kubanek 

István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. Csörgő Mihály nem volt jelen a szavazásnál.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

181/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 

Tahitótfalu községi Önkormányzat tulajdonában levő 1182/16 hrsz-ú, „beépítetlen 

terület megnevezésű, ingatlanból a „Duna sor” területe kimérésre kerüljön és 

„közút” minősítéssel bekerüljön a Földhivatali nyilvántartásba. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.  

Határidő: 2018. szeptember 30. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Csörgő Mihály képviselő 21:07 órakor visszajött a tanácsterembe.  

 2991 hrsz-ú közút elnevezése 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot. A Tahitótfalu, 2991 hrsz-ú 

közterület elnevezése szükséges. A Központi Címregiszter készítéséhez el kell nevezni a közterületeket. 

Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a 

javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

182/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 

Tahitótfalu községi Önkormányzat tulajdonában levő 2991 hrsz-ú, „közút” 

minősítésű terület az utca névjegyzékbe a „Farkasverem utca” elnevezést kapja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.  

Határidő: 2018. szeptember 30. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 3253 hrsz-ú közút elnevezése 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést és a határozati javaslatot. Tekintettel arra, hogy a 

Központi Címregiszter készítéséhez el kell nevezni a közterületeket javasolta, hogy a 3253 hrsz-ú közút 

a Hosszúmező utca elnevezést kapja. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem 

volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

183/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 

Tahitótfalu községi Önkormányzat tulajdonában levő 3253 hrsz-ú, „közút” 

minősítésű terület az utca névjegyzékbe a „Hosszúmező utca” elnevezést kapja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.  

Határidő: 2018. szeptember 30. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Felsővillasor átnevezése 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést és a határozati javaslatot. A Központi Címregiszter 

készítéséhez el kell nevezni a közterületeket. A 786 hrsz.-ú közterület neve Felsővillasor, de ez így a 

rendszerben nem kezelhető. A regiszterben külön kell választani a közterület nevét és a jellegét. Mivel 

a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslat 

elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

184/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 

Tahitótfalu községi Önkormányzat tulajdonában levő 786 hrsz-ú, Felsővillasor 

megnevezésű, „közterület” átnevezés után „Felső villasor” megnevezéssel „közút” 

minősítéssel kerüljön a Földhivatali nyilvántartásba. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.  

Határidő: 2018. szeptember 30. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

5133 hrsz-ú közút elnevezése 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot. A Tahitótfalu, zártkert 5133 

hrsz-ú önkormányzati tulajdonú „közút” elnevezése szükséges. Javasolta, hogy a közút a Szentpéteri 

Duna part elnevezést kapja. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 

kérdezte a képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

185/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az 

Önkormányzat tulajdonában levő zártkert 5133 hrsz-ú „közút” minősítésű terület 

az utca névjegyzékben és a földhivatali ingatlan nyilvántartásban a „Szentpéteri 

Duna part” elnevezést kapja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.  

Határidő: 2018. szeptember 30. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 A 083/114 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos döntés 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést és a határozati javaslatot. A 083/114 hrsz. terület egykor 

a Kék-Duna Tsz által létesített szennyvíztisztító területe volt. Az önkormányzat a tulajdonába került 

területet értékesítette a Royal Pisztráng Kft. –nek, aki évek óta pisztráng telepet működtet a 

telephelyen.  

Tahitótfalu külterületi Szabályozási terve szerint a terület MÁ-SZK övezeti besorolású. Az övezetben a 

HÉSZ szerint semmilyen beépítés nem megengedett. Az előírás nem felel meg a valós állapotnak, ennek 

feloldása csak a TSZT, a HÉSZ és Szabályozási terv módosításával lehetséges.  
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A Royal Pisztráng Kft. a területen egy látványétterem kialakítását tervezi. A telep meglévő üzemi 

épületét alakítaná át étteremmé, és az udvarban elhelyezkedő medencékben, egy plusz medence 

bővítésével lehetőség lenne a pisztráng tenyésztés bemutatására. Az épületfelújításhoz és a plusz 

medence létesítéséhez pályázati források igénybevétele lehetséges, az építési engedély feltétele, hogy 

a Szabályozási tervnek megfelelő legyen.  

Az igénybe vehető pályázat forrás beadási határideje november vége, ennyi idő alatt a 

településrendezési eszközök, TSZT, HÉSZ, SZT, csak tárgyalásos eljárással módosíthatók, ehhez az 

szükséges, hogy a Képviselő-testület a területet „kiemelt beruházássá” minősítse. Kiemelt beruházások 

esetén a településrendezési eszközök jóváhagyása úgy történik, hogy az elkészült egyeztetési anyagot 

a partnerségi egyeztetés szabályai szerint egyeztetni kell a polgármesternek az érintettekkel, erre az 

önkormányzat 11/2017. (V. 30.) számú, a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelete 

értelmében 17 nap áll rendelkezésre, az addig beérkezett véleményeket a Képviselő-testülettel 

ismertetni kell. 

Az elkészített dokumentáció szakmai véleményezésére az állami főépítész hívja össze az egyeztető 

tárgyalást, a polgármester benyújtott kérelemtől számított 5 napon belül, a meghívótól számított 

minimum 8 napos határidőre. Az állami főépítész a tárgyalás után minimum 8 napon belül megküldi 

végső szakmai véleményét a polgármesternek, ezután hagyható jóvá a módosított terv a Képviselő-

testület által, mely a jóváhagyást követő napon lép életbe. 

 A Képviselő-testület által hozandó szükséges döntések: 

- A pisztráng telep „kiemelt fejlesztési területté” nyilvánítása 

- Döntés a településrendezési eszközök módosításának támogatásáról 

- Döntés a településrendezési szerződés kötéséről a Royal Pisztráng Kft.-vel a tervek 

elkészítési költségének átvállalásáról 

Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a 

javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

186/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 083/114 hrsz-ú ingatlan 

vonatkozásában az alábbi döntéseket hozza. 

- A Képviselő-testület a Tahitótfalu 083/114 hrsz. ingatlanon lévő Haltenyésztő 

telep területét „kiemelt fejlesztési területté” nyilvánítja. 

- A Képviselő-testület támogatja a 083/114 hrsz. területnek kialakult állapotnak 

megfelelő övezeti besorosát, az erre vonatkozó településrendezési eszközök 

módosításával. 

- A Képviselő-testület támogatja a Royal Pisztráng Kft.-vel való településrendezési 

szerződés megkötését, melynek értelmében a településrendezési eszközök 

módosításának egyeztetését a törvényi előírásoknak megfelelően lefolytatja, a 

tervezés és az esetlegesen felmerülő szakértői vélemények költségei a Royal 

Pisztráng Kft.-t terhelik.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések 

megkötésére.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, főépítész 

 Harmath András kérelme 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést és a határozati javaslatot. Harmath András a 

tulajdonában lévő 2022 Tahitótfalu, Szabadság tér 1. 761 hrsz-ú ingatlana előtt, 12 m2 nagyságban 

közterület-kapcsolat kialakításának engedélyezését kérte, beton felület alkalmazásával. Mivel a 

témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslat 

elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

187/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Harmath András részére a 

Szabadság tér 1. szám (zöldségbolt) előtti közterületen 12 m2 nagyságban 

engedélyezi szilárd burkolat megépítését beton alkalmazásával a vásárlók 

magasabb szintű kiszolgálása érdekében. Tahitótfalu Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete az engedély megadása mellett felhívja kérelmező figyelmét, 

hogy a burkolt közterület esetleges későbbi felbontása esetén kártérítési, 

kártalanítási és kármentesítési felelősséget nem vállal, valamint arra, hogy a 

közterület burkolással kapcsolatban szükséges munka- és balesetvédelmi szabályok 

betartásáért kérelmező a felelős. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Jáger Barnabás kérelme 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést és a határozati javaslatot. Jáger Barnabás a 

tulajdonában lévő 435/1 hrsz-ú ingatlan előtt 6,89 m2 nagyságban közterület-kapcsolat kialakításának 

engedélyezését kérte aszfalt burkolat alkalmazásával. Mivel témával kapcsolatban hozzászólás, illetve 

kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

188/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Jáger Barnabás részére a 

Honvéd u. 11. szám előtti közterületen 6,89 m2 nagyságban engedélyezi gépkocsi 

beálló megépítését aszfalt alkalmazásával. A kérelmező feladata és felelőssége a 

közterület kapcsolat oly módon történő kialakítása, hogy se a csapadékvíz, se a hólé 

ne tudjon az ingatlanra befolyni. Önkormányzatunk evvel kapcsolatban felelősséget 

nem vállal.  

A meglévő és a létesítendő aszfaltfelület között bitumenszalag alkalmazásával kell 

kialakítani a két felület kapcsolódását. 

Az engedély megadása mellett Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-

testülete felhívja kérelmező figyelmét, hogy a burkolt közterület esetleges későbbi 

felbontása esetén kártérítési, kártalanítási és kármentesítési felelősséget nem 

vállal, valamint arra, hogy a közterület burkolással kapcsolatban szükséges munka- 

és balesetvédelmi szabályok betartásáért kérelmező a felelős. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 A Református ravatalozó kivitelezésével kapcsolatos döntések 

Dr. Sajtos Sándor: Református temető ravatalozójának bővítéséhez szükséges a telekalakítás, a 

083/128 hrsz-ú (kivett parkoló), az önkormányzati tulajdonban, a 083/127 hrsz-ú (kivett ravatalozó és 

udvar), a református egyház tulajdonában lévő, valamint a 083/112 hrsz-ú (temető) a baptista egyház 

tulajdonában lévő ingatlanok összevonása. Ehhez el kell készíteni a telekalakítási vázrajzot, melyen a 

három telek összevonva egy helyrajzi számon szerepel, három alrészletre osztva. A tulajdonviszonyok 

változatlanul szerepelnek, a tulajdoni hányadok arányában felosztott alrészletek szerint: 

− „a” alrészlet: kivett parkoló – 897/4815 tulajdoni hányad – Tahitótfalu önkormányzata  

− „b” alrészlet: kivett ravatalozó és udvar – 1198/4815 tulajdoni hányad - – református egyház 

− „c” alrészlet: temető -.2720/4815 tulajdoni hányad - – baptista egyház 
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                         jelenlegi állapot    tervezett állapot 

Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a 

javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

189/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 083/128; 

083/127; 083/112 hrsz. telkek összevonását. Az összevonás utáni telek a jelenlegi 

tulajdonhányadok szerinti albetéti besorolást kap.  

Határidő: 2018. szeptember 30. 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Tetőtár Kft. ajánlata 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a református ravatalozó előtetőjének kivitelezésére érkezett ajánlatot, 

és elfogadásra javasolta. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte 

a képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

190/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület megbízza a TETŐTÁR Kft-

t a református temetőben lévő ravatalozó előtetőjének elkészítésével.  
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A vállalási ár: bruttó 5.999.296,- Ft 

A Képviselő-testület fenti összeget a 2018. évi költségvetés K71 sorára biztosítja.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: 2018. október 30. 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány beadványa 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a beadvány tartalmát és a határozati javaslatot. Javasolta, az ingyenes 

kung-fu és judo oktatás lebonyolítására önkormányzati támogatás megállapítását. Mivel a témával 

kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslat elfogadását 

támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

191/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000 Ft támogatást 

állapít meg, a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány javára, az iskoláskorú 

gyerekek karate - kung-fu edzéseinek lebonyolítására. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatás átutalására, a határozat 

végrehajtására. 

Határidő: 2018. október 31. 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Vízkorlátozási terv elfogadása 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15.§ 

(4-5-6) bekezdése, valamint a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013 (11.27.) kormányrendelet 83.§-a alapján „Ha a 

közműves ivóvízellátásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból 

csökken, a vízfogyasztás korlátozható. A vízkorlátozás időszakában foganatosítandó közigazgatási 

intézkedéseket a jóváhagyott tervek és a megállapított fogyasztási rendnek megfelelően a 

polgármester rendeli el. A vízkorlátozás közzétételéről a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző 

gondoskodik.„ 

Tahitótfalu település vízellátását a DMRV Zrt. biztosítja.  

A DMRV Zrt., mint szolgáltató elkészítette az intézkedési tervet arra az esetre, ha a termelés fogyasztás 

egyensúlya megbomlana, a vízkészlet elosztása a tervben rögzített sorrend szerint biztosítható legyen. 

A vízkorlátozási tervet a DRV Zrt. az Önkormányzatnak egyetértésre és jóváhagyásra küldi meg, mely a 

jelenlegi előterjesztés mellékletét képezi. 

Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a 

javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

192/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Vízkorlátozási Intézkedési Terve 

Tahitótfalu polgármestere a vonatkozó törvények, rendeletek és végrehajtási utasítások alapján, a 

településen vízkorlátozást rendel el az alábbi esetekben: 

A. Környezeti katasztrófa, vagy egyéb rendkívüli esemény következményeként a vízbázis oly 

mértékű szennyeződése, amely az alkalmazott tisztítási és fertőtlenítése technológiák 

intenzifikálása mellett sem védhető ki, és ebből fakadó kapacitáscsökkenés áll elő. 

B. A gerincvezeték, átemelő és nyomásfokozó műtárgyak, tárolómedencék nem várt külső 

hatásra történő oly mértékű károsodása, melynél a teljes körű vízellátás vízkormányzati 

intézkedésekkel sem biztosítható. 

C. Hosszantartó, előre nem látható okok miatt villamos energia szolgáltatás kiesés esetén, ha a 

tárolt kapacitás várhatóan nem elegendő a gravitációs ellátáshoz. 

D. Az esetleges, váratlan esemény következtében, a napi termelőkapacitás jelentősen meghaladó 

vízfogyasztás esetén. 

AZ INTÉZKEDÉS AZ ALÁBBI FOGYASZTÁSOK VÉDELMÉT SZOLGÁLJA: 

1. Lakossági ivó- tisztálkodási- és háztartási fogyasztás 

2. Egyészségügyi intézmények fogyasztása 

3. Gyermek- és szociális intézmények fogyasztása 

4. Gyógyászati- és élelmiszeripari fogyasztás 

5. Állatállomány ivóvízfogyasztása 

FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK: 

DMRV Zrt. (mint szolgáltató) FELADATA: 

− Vízkorlátozási intézkedési terv elkészítése és megküldése. 

− Javaslattétel a terv szükséges fokozatának elrendelésére. 

− Az elrendelést követően a szolgáltatással kapcsolatos műszaki intézkedések végrehajtása. 

− Javaslattétel a korlátozás megszüntetésére. 

HELYI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLET FELADATA: 

− A vízkorlátozási intézkedési terv, határozatban rögzített elfogadása. 

A POLGÁRMESTER FELADATA: 

− A DMRV Zrt. szakmai javaslatára a vízkorlátozás elrendelése a fokozat meghatározásával. 

− A DMRV Zrt. szakmai javaslatára a vízkorlátozás megszüntetése. 

A JEGYZŐ ÁLTAL VEZETETT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI FELADATA: 

− A korlátozó intézkedés közzététele a településen. 

− A DMRV Zrt. értesítése a bevezetésről. 

− A vízkorlátozás végrehajtásának ellenőrzése. 

− Az esetleges szabálysértőkkel szemben eljárás lefolytatása. 

− A korlátozó intézkedés megszüntetésének közzététele a településen. 

AZ INTÉZKEDÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ TÖRVÉNYEK, RENDELETEK, UTASÍTÁSOK: 
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− 1995. évi LVII. tv. 4.§ (1) bekezdés c) pont 

− 58/2013. (II. 27.) sz. Korm. rend. 83.§ 

A VÍZKORLÁTOZÁS FOKOZATAI: 

I. sz. Fokozat: 

A fogyasztói igények 10%-os korlátozását jelenti 

AZ ELRENDELÉS OKA: 

A mindenkori vízkészlet 80%-os tartós kihasználása több mint 7 napon át. 

AZ INTÉZKEDÉS TERJEDELME: 

Felhívást kell intézni a fogyasztók felé a takarékos vízfelhasználásra. 

Tilos 

− a közparkok. házi kertek tömlős locsolása 06 és 23 óra között 

− a járdák, utak mosása. automata öntöző berendezések működtetése 

− gépjárművek tömlős mosása 

− úszómedencék töltése 

II. sz. Fokozat: 

A fogyasztók igények 20%-os korlátozását jelenti 

AZ ELRENDELÉS OKA: 

A mindenkori vízkészlet 85%-os tartós kihasználása több mint 5 napon át. 

AZ INTÉZKEDÉS TERJEDELME: 

Az I. fokozatban elrendelt terjedelmen felül 

Felhívást kell intézni az I. sz. mellékletben szereplő nagyfogyasztók felé, hogy napi fogyasztási 

igényüket 20%-kal csökkentsék. 

TILOS 

− mindennemű tömlős locsolás és mosás a település egész területén. 

III. sz. Fokozat: 

A fogyasztói igények 40%-os korlátozását jelenti 

AZ ELRENDELÉS OKA: 

A mindenkori vízkészlet 90%-os tartós kihasználása több mint 3 napon át. 

AZ INTÉZKEDÉS TERJEDELME: 

A II. sz. fokozatban elrendelt terjedelmen felül felhívást kell intézni az I. sz. mellékletben 

szereplő nagyfogyasztók felé, hogy napi fogyasztási igényüket 40%-kal csökkentsék. 

Ezen felül a település jegyzője a DMRV Zrt. képviselőjével közösen, a vízellátási szakági 

helyszínrajz alapján kijelöli a vízellátásból ideiglenesen napszakonként kizárható 

településrészeket, és intézkedik a végrehajtásról. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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 PM_Piac 2018. kódjelű pályázat önrészének megállapítása 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést és a határozati javaslatokat. Tahitótfalu Község 

Önkormányzata 2018. augusztus 27-én pályázatot nyújtott be a helyi piacok fejlesztésére kiírt felhívás 

keretén belül. 

A pályázat kötelezően csatolandó melléklete az önrész biztosítását tartalmazó határozat. 

A 142/2018 (08.21) határozat meghozatalakor, a végleges tervezői költségvetés még nem állt 

rendelkezésre, azt, az ülést követő napokban véglegesítette. 

A mai napon érkezett hiánypótlás, a vártnak megfelelően előírja a pályázat pontos számadatainak 

feltüntetését a vonatkozó határozatban. 

Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a 

142/2018. (08.21.) határozat visszavonását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

193/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Helyi 

piacok fejlesztése Pest megye területén” címen kiírt, PM_PIAC_2018 kódjelű 

pályázat önrészéről meghozott 142/2018 (08.21) számú határozatát visszavonja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki az önrész összegére, illetve annak biztosítására 

vonatkozó határozati javaslatot támogatja kézfeltartással jelezze. Mivel a témával kapcsolatban 

hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, 

kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

194/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Helyi 

piacok fejlesztése Pest megye területén” címen kiírt, PM_PIAC_2018 kódjelű 

pályázaton részt vesz. 

A pályázat a Tahi, Hídfő (1394/3, 1380/7 valamint a 1379 hrsz.) területen a meglévő 

önkormányzati tulajdonú piac 90 843 480,- forint összköltségű, 81 759 132,- forint 

támogatástartalmú fejlesztésére vonatkozik. 

A pályázathoz szükséges 9 084 348,- forint önrészt a 2019. évi költségvetés K71 

sorának terhére biztosítja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

7. npr. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018/2019. 

évi pályázathoz való csatlakozásról 

Dr. Sajtos Sándor: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő 2018. augusztus 30-án közzétette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2018/19. évi pályázati fordulóját. 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében 

a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. E cél 

elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat 

is mobilizál. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként 

három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok 

által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. A Bursa Hungarica ösztöndíj 

intézményi részének forrása a felsőoktatási intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített 

forrás, melyet a felsőoktatási intézmények folyósítanak. 

 Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (2 tanulmányi félévre 

pályázható:2018/2019. tanév második és a 2018/2020. tanév első felére vonatkozóan): 

▪ lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén 

▪ hátrányos szociális helyzet 

▪ felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pályázati kiírásban részletezett 

feltételeknek megfelelően) 

 Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (felsőoktatási tanulmányokat kezdeni 

kívánó tanulók számára): 

▪ lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén 

▪ hátrányos szociális helyzet 

▪ korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe 

Az előző tanévben 22 fiatal élhetett a pályázat adta kedvezményekkel. (21 „A”; 1  „B” pályázat) 

Amennyiben úgy dönt a T. képviselő-testület, hogy csatlakozzunk a pályázathoz, akkor a Csatlakozási 

nyilatkozatot 2018. október 03-ig vissza kell küldeni az Emberi Erőforrások Minisztériumának, 

valamint az ütemterv alapján a szükséges műveleteket el kell végezni. 

A pályázatok benyújtási határideje:2018. november 6. 

Az önkormányzati döntés határideje: 2018. december 6.  

Mivel témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslat 

elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

195/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018/2019 évi 

pályázatához. 

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetéséből biztosítja a támogatás 

pénzügyi fedezetét. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására, 

kihirdetésére.  

Határidő: 2018. október 3. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

8. npr. Egyebek 

Hivatali SZMSZ módosítása 

Dr. Sajtos Sándor: ismertette az előterjesztést. Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2015. április 16-i ülésén elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatát, amelyben 

rögzítette a Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó szabályozását is. Mindemellett érvényben van 

a Tahitótfalu Község Önkormányzata és a Kisoroszi Község Önkormányzata között 2013. január 01-től 

hatályban lévő megállapodás a két önkormányzat ún. Közös Hivatalának működtetésére vonatkozó 

szerződés. A Közös Hivatal működése, valamint az azóta eltelt évek során kialakult szervezeti- és 

személyi változások okán, valamint a jogszabályok által delegált feladatok megváltozása miatt is, 

indokolttá vált a megállapodásban foglaltak felülvizsgálata, esetleges módosítása, kiegészítése. 

A Magyar Államkincstár 2017. évi ellenőrzési jelentésében foglalt megállapításaira is figyelemmel 

polgármesteri feladatkörömben a jegyző számára felülvizsgálatra javaslom az Önkormányzat és a 

Hivatal szervezeti szabályzatait, különös tekintettel a Közös Hivatal költségeinek Tahitótfalu és 

Kisoroszi Önkormányzatok közötti elszámolásának rendjére vonatkozó javaslat kidolgozására, amely a 

szabályzat, valamint a szerződés mellékletét képezi.  

Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a 

javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

196/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 

2018. október 31.-ig vizsgálja felül a Közös Hivatal működésére vonatkozó 

megállapodást az Önkormányzat, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal 

szervezeti és működési szabályzatát, valamint mindezek keretein belül a 2011. évi 

CLXXXIX. számú Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 85 §. (11.) 
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bekezdése szerint kerüljön kidolgozásra Tahitótfalu Község és Kisoroszi Község 

Önkormányzata közötti elszámolás, költségviselés szabályozása. 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2018. október 31. 

Kubanek István zárt ülés elrendelését javasolta.  

Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a 

képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

197/2018. (09.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete képviselői kérésre zárt 

ülést rendel el.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Ezt követően a Képviselő-testület 21:35 – 21:45 óráig zárt ülésen folytatta munkáját, majd Dr. Sajtos 

Sándor polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.  

K.m.f. 

Dr. Sajtos Sándor Eőryné Dr. Mezei Orsolya 

polgármester jegyző 

 


