Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szám:
5/2018.
Határozatok száma:
55/2018. (04.26.) - 83/2017. (04.26.)
Rendeletek száma:
3/2018. (IV.27.)
4/2018. (IV.27.)
JEGYZŐKÖNYV
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. április 26-án megtartott nyílt üléséről
Tárgyalt napirendi pontok:
1. Civil szervezetek pályázatainak elbírálása
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Kubanek István Kulturális Bizottság elnöke
2. Helyi díjak rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
3. A 2018. évi igazgatási szünet elrendelésére vonatkozó rendelet tervezet elfogadása
Előterjesztő: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
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. Közbeszerzési Terv elfogadása
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
6. Bizottságok tájékoztatója
Előterjesztő: Bizottsági elnökök
7. Tulajdoni ügyek
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
8. Egyebek
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 26-án, 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
Schottner Jánosné
Dr. Pálvölgyi Tamás
Vaczó Zoltán

Távol maradt képviselő:

Karácsony Ádám

Tanácskozási joggal:

Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző

Meghívott:

-
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Dr. Sajtos Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel jelen
van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet és javasolta az első napirend
törlését (Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság 2017. évi működéséről), tekintettel arra, hogy
Kovács László r. ezredes a Szentendrei Rendőrkapitányság kapitányságvezetője jelezte, hogy nem tud
részt venni az ülésen. Kérdezte a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 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 a napirendet elfogadta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2018. (04.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának
napirendet elfogadta.

Képviselő-testülete

a

módosított

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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1. npr.

Civil szervezetek pályázatainak elbírálása

Kubanek István: Ismertette a civil szervezetek pályázataira vonatkozó bizottsági döntést.
- Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
580.000,- Ft
- Tahitótfalui Általános Iskola Tanulói Alapítvány
170.000,- Ft
- Tahitótfalui Lovassport Egylet
220.000,- Ft
- Őszirózsa Nyugdíjas Klub
180.000,- Ft
- Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület
240.000,- Ft
- Együtt Egymásért Dunakanyar Egyesület
210.000,- Ft
A Bizottság javasolta, hogy a Tahitótfalui Sportegyesület Labdarúgó és Ritmikus Gimnasztika
szakosztályának támogatásáról a későbbiekben döntsenek majd.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki a Kulturális Bizottság javaslatát a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
támogatására vonatkozóan támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, Nagyházu
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta. Kubanek István érintettség okán nem vett részt a szavazásban.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2018. (04.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek
működésének támogatásáról szóló 3/2016. (III.11.) rendelete és a Kulturális
Bizottság javaslata alapján 2018. évben a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
részére 580.000,- Ft költségvetési támogatást biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2018. május 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a Kulturális Bizottság javaslatát a Tahitótfalui Általános
Iskola Tanulói Alapítvány támogatására vonatkozóan 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.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2018. (04.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek
működésének támogatásáról szóló 3/2016. (III.11.) rendelete és a Kulturális
Bizottság javaslata alapján 2018. évben a Tahitótfalui Általános Iskola Tanulói
Alapítvány részére 170.000,- Ft költségvetési támogatást biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2018. május 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a Kulturális Bizottság javaslatát a Tahitótfalui Lovassport
Egylet támogatására vonatkozóan 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.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2018. (04.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek
működésének támogatásáról szóló 3/2016. (III.11.) rendelete és a Kulturális
Bizottság javaslata alapján 2018. évben a Tahitótfalui Lovassport Egylet részére
220.000,- Ft költségvetési támogatást biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2018. május 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a Kulturális Bizottság javaslatát az Őszirózsa Nyugdíjas
Klub támogatására vonatkozóan támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, Kubanek
István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta. Dr. Pálvölgyi Tamás érintettsége okán nem vett részt a szavazásban.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2018. (04.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek
működésének támogatásáról szóló 3/2016. (III.11.) rendelete és a Kulturális
Bizottság javaslata alapján 2018. évben az Őszirózsa Nyugdíjas Klub részére
180.000,- Ft költségvetési támogatást biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2018. május 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a Kulturális Bizottság javaslatát a Vox Insulae Sziget
Hangja Egyesület támogatására vonatkozóan 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.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2018. (04.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek
működésének támogatásáról szóló 3/2016. (III.11.) rendelete és a Kulturális
Bizottság javaslata alapján 2018. évben a Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület
részére 240.000,- Ft költségvetési támogatást biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2018. május 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a Kulturális Bizottság javaslatát az Együtt Egymásért
Dunakanyar Egyesület támogatására vonatkozóan 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.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2018. (04.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek
működésének támogatásáról szóló 3/2016. (III.11.) rendelete és a Kulturális
Bizottság javaslata alapján 2018. évben az Együtt Egymásért Dunakanyar Egyesület
részére 210.000,- Ft költségvetési támogatást biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:
2. npr.

2018. május 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Helyi díjak rendelet módosítása

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Ismertette az előterjesztést.
A Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky út 2510 hrsz. alatti főzőkonyha és étterem, 200 fős éttermi részének
bérbe adásához szükséges a helyi díjakról szóló 15/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 42.§ 1. pontja alapján a
Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás.
A Képviselő-testület a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 17/2012.
(XII.14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése szerint a nem kell társadalmi egyeztetésre
bocsátani:
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a)
b)
c)
d)
e)

a fizetési kötelezettségekről,
a költségvetésről, a költségvetés módosításáról, végrehajtásáról,
a szervezet és intézmény alapításáról,
az önkormányzat vagyonáról,
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról,

szóló rendeletek tervezeteit.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 1. számú mellékleteként becsatolt, a helyi
díjakról szóló 15/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazó rendeletet minősített
többséggel fogadják el.
Jelen előterjesztés mellékleteként becsatoljuk:
-

az általános és részletes indoklást,
az előzetes hatásvizsgálat eredményét,
a 15/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és
az egységes új rendeletet.
Indokolás

I. Általános indoklás
A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvényt, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt szabályokat, így a
jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a hivatkozott rendeletnek megfelelően
tartalmazza a rendelet-tervezet.
Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként
lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul
párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan
jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.
A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 42.§ 1. pontja alapján a
Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás.
A Képviselő-testület a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 17/2012.
(XII.14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése szerint a nem kell társadalmi egyeztetésre
bocsátani:
a) a fizetési kötelezettségekről,
b) a költségvetésről, a költségvetés módosításáról, végrehajtásáról,
c) a szervezet és intézmény alapításáról,
d) az önkormányzat vagyonáról,
e) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról,
szóló rendeletek tervezeteit.
II. Részletes indoklás
A Rendelet 1. §-hoz:
Az alaprendelet 2. §-a kiegészítésre került a Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky út 2510 hrsz. alatti
főzőkonyha és étterem, 200 fős éttermi részének bérleti díjával.
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A Rendelet 2. §-hoz:
A hatálybalépésre és a kihirdetésre vonatkozó szabályokat tartalmazza.
Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak megfelelően
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: „17. § (1) A
jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni
kell.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”
A módosító rendelet tervezetében foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt
elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 42.§ 1. pontja alapján a
Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás.
A helyi díjakról szóló 15/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása rendelettel történhet.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatását vizsgálva megállapítható, hogy társadalmi, gazdasági
hatásként az új díjtétel az érintettek számára többletfizetési terhet képez. Az új díjtétel bevezetésének
következtében, azzal arányosan a költségvetési bevételek növekedése várható.
A rendeletet-tervezetet társadalmi egyeztetésre nem kell bocsátani.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
A rendelet módosítása környezeti és egészségi hatással nem jár.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai
A módosítás éves szinten nem jelent többletfeladatot az önkormányzati ügyintézés előkészítő
folyamatában.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
A díjak változatlanul maradnak.
Gaál Sándorné: Úgy emlékszik, csak az éttermi rész bérletére vonatkozik a megállapított bérleti díj, a
főzőkonyha ára ebben nem szerepel.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki a rendelet tervezet 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 rendeletet alkotta.
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2018. (IV. 27.) RENDELETE
A HELYI DÍJAKRÓL SZÓLÓ

15/2011. (XI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
3. npr.

A 2018. évi igazgatási szünet elrendelésére vonatkozó rendelet tervezet elfogadása

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Ismertette az előterjesztést.
A Kttv., azaz 2011. évi CXCIX. tv. a közszolgálati tisztviselőkről szóló jogszabály 232. §. (3) bekezdése
szerint az Önkormányzat a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal működésének és az éves rendes
szabadságok kiadása elősegítése érdekében igazgatási szünetet rendelhet el, amennyiben ezt
indokoltnak tartja.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 42.§ 1. pontja alapján a
Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás.
Mint már a korábbi években is gyakorlatban volt, a nyári szünidő időszakában, valamint karácsony és
Újév ünnepek közötti időszakban bevált forma, amelyet a jogalkotó is támogat, hogy a Hivatal
ügyfélfogadása szünetel, ügyeleti rendszerben vannak ellátva azon igazgatási feladatok, amelyek
ügyintézési határideje azt feltétlenül indokolja. Nyilván, elsősorban a pénzügy, - az adóügy és az
anyakönyvi igazgatás területein – de szükség szerint bármely igazgatási feladatkörben – az igazgatási
szünet ideje alatt is folyik a munka, de jellemzően csak a határidős adatközléseket teljesítjük, az
ügyfélfogadás szünetel. A jogszerű működésért a jegyző felelős, ennek belső szabályozását saját
hatáskörben, a polgármester jóváhagyásával alakítja ki.
A Képviselő-testület a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 17/2012.
(XII.14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése szerint a nem kell társadalmi egyeztetésre
bocsátani:
a) a fizetési kötelezettségekről,
a) a költségvetésről, a költségvetés módosításáról, végrehajtásáról,
b) a szervezet és intézmény alapításáról,
c) az önkormányzat vagyonáról,
d) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletek tervezeteit,
e) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak magasabb szintű
jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz,
f) a hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos rendeletek tervezeteit.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 1. számú mellékleteként becsatolt
Tahitótfalu Község Önkormányzata a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet
tervezetet minősített többséggel fogadja el!
I. Indokolás
I. Általános indoklás
A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvényt, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt szabályokat, így a
jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a hivatkozott rendeletnek megfelelően
tartalmazza a rendelet-tervezet.
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Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként
lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul
párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan
jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.
A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 42.§ 1. pontja alapján a
Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás.
A Képviselő-testület a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 17/2012.
(XII.14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése szerint a nem kell társadalmi egyeztetésre
bocsátani:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a fizetési kötelezettségekről,
a költségvetésről, a költségvetés módosításáról, végrehajtásáról,
a szervezet és intézmény alapításáról,
az önkormányzat vagyonáról,
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletek tervezeteit.
az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak magasabb szintű
jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz,
g) a hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos rendeletek tervezeteit.
II. Részletes indoklás
A Kttv., azaz 2011. évi CXCIX. tv. a közszolgálati tisztviselőkről szóló jogszabály 232. §. (3) bekezdése
szerint az Önkormányzat a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal működésének és az éves rendes
szabadságok kiadása elősegítése érdekében igazgatási szünetet rendelhet el, amennyiben ezt
indokoltnak tartja.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 42.§ 1. pontja alapján a
Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás.
Mint már a korábbi években is gyakorlatban volt, a nyári szünidő időszakában, valamint karácsony és
Újév ünnepek közötti időszakban bevált forma, amelyet a jogalkotó is támogat, hogy a Hivatal
ügyfélfogadása szünetel, ügyeleti rendszerben vannak ellátva azon igazgatási feladatok, amelyek
ügyintézési határideje azt feltétlenül indokolja. Nyilván, elsősorban a pénzügy, - az adóügy és az
anyakönyvi igazgatás területein – de szükség szerint bármely igazgatási feladatkörben – az igazgatási
szünet ideje alatt is folyik a munka, de jellemzően csak a határidős adatközléseket teljesítjük, az
ügyfélfogadás szünetel. A jogszerű működésért a jegyző felelős, ennek belső szabályozását saját
hatáskörben, a polgármester jóváhagyásával alakítja ki.
Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak megfelelően
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: „17. §
(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni
kell.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
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ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit,
és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”
A módosító rendelet tervezetében foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt
elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége:
Felsőbb szintű jogszabály, az ún. „Kttv.”, azaz a 2011. évi CXCIX. tv. a közszolgálati tisztviselőkről szóló
jogszabály 232. §. (3) bekezdése ad lehetőséget a Képviselő-testület számára, az Mötv. 35.§. (1) bek.ben szereplő jogkörében eljárva.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:
Társadalmi hatás: A lakosság számára átlátható a nyári szabadságok kiadásnak ideje, így jellemzően az
igazgatási szünet ideje alatt nem tudja elintézni az ügyét, de egyéb időpontban (előtte vagy utána) van
esély arra, hogy adott ügy ügyintézője elérhető az ügyfélfogadás ideje alatt. Mindenképpen
tervezhetőbb az ügyintézés várható ideje.
Gazdasági hatás: nem ismert
Költségvetési hatás: az éves rendes szabadások kiadása során csökken(het) a hivatal épületének
rezsiköltsége, kevesebb telefon-, internet használat, víz, áram - és egyéb költség.
A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre nem kell bocsátani!!
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai:
Nem értelmezhető.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A feltételek teljesítése megoldott, ezen felül külön személyi, szervezeti, pénzügyi feltétel nincs.
A személyi, szervezeti, tárgyi – és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai:
A többlet teher minimális, nem értékelhető mértékű az összes önkormányzati adminisztráción belül.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Nem ismert.
Jogszabályi háttér
Kttv., azaz 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
Az igazgatási szünet
108. § A Kormány a központi államigazgatási szervekre, azok területi és helyi szerveire nézve igazgatási
területenként rendeletben megállapíthatja azt az időszakot (igazgatási szünet), amely alatt a rendes
szabadságot ki kell adni. Azállamigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője, a Kormány által
megállapított igazgatási szünet időtartamán belül, az egyes szervezeti egységek esetében eltérő
időszakban, illetve időtartamban határozhatja meg a szabadság kiadását, illetve kivételét. Az ilyen
módon kiadott, illetve kivett szabadság nem haladhatja meg a kormánytisztviselő tárgyévre
megállapított alapszabadságának a háromötödét.
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Munkaidő, igazgatási szünet
232. § (1) A képviselő-testület a heti munkaidő figyelembevételével a napi munkaidő beosztását az
általános munkarendtől [89. § (1) bekezdés] eltérően is megállapíthatja.
(2) A rendkívüli munkaidőért járó szabadidőt az Országgyűlés Hivatalában száznyolcvan napon belül
kell kiadni, ha ez nem lehetséges, meg kell váltani.
(3) A képviselő-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt szervek vezetője - a Kormány ajánlásának
figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon
kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított
alapszabadságának a háromötödét.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki a rendelet tervezet 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 rendeletet alkotta.
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2018. (IV.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A 2018. ÉVI IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSÉRŐL
4. npr.

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Beszámolt a választás sikeres lebonyolításáról, megköszönte a
Szavazatszámláló Bizottságok munkáját. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatást a Képviselő-testület számára megküldte, amennyiben kérdés merült fel ezzel
kapcsolatban szívesen válaszol.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sajtos Sándor: megköszönte Eőryné Dr. Mezei Orsolya munkáját a sikeres Országgyűlési Választás
lebonyolítására vonatkozóan, majd röviden beszámolt a két ülés között történt fontosabb
eseményekről.
Március 12-én egészségügyi szűrésre került sor, a konyha étkező parkolójában, a „Helybe visszük a
szűrővizsgálatokat!“ elnevezésű kormányzati program keretében.
Március 21-én Csatordai Katalinnal a Pilis Dunakanyari Hírmondó szerkesztőjével, március 22-én Dr.
Rozsályi Ágota ügyvéddel egyeztetett, majd március 26-án Kovács Tamás üzletház tulajdonossal
értekezett az Eperfesztivál támogatására vonatkozóan. Ugyanezen a napon került sor a
Szavazatszámláló Bizottsági tagok eskütételére.
Március 27-én a Bosch Kft. munkatársaival a konyha-étkező bérletének feltételeiről egyeztetett.
Szintén március 27-én került sor a Kulturális Bizottság ülésére.
Április 4-én az Eperfesztivál lebonyolításával kapcsolatban folytatott megbeszélést a szervezőkkel.
Április 6-án Molnár Csaba polgármesterrel tárgyalt a Közös Önkormányzati Hivatal működésére
vonatkozóan.
Április 8-án került sor az Országgyűlési Választásra.
Április 10-én a Református temetőben lévő ravatalozó felújítási munkáival kapcsolatosan tárgyalt
Benedetti Tibor építésszel.
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Április 12-én a Móricz Zsigmond utca felújításának műszaki átadását követően, helyszíni szemlén vett
részt a Pilisvörösvári Építéshatóság munkatársaival a Villám utca felújítására vonatkozóan.
Április 13-án Bukovics László építőmérnökkel egyeztetett a Viola utca felújítási munkáiról, majd Borda
Istvánnal tárgyalt a településen megnyíló húsfeldolgozó üzem megnyitásával kapcsolatosan.
Április 16-án Németh Istvánné kereste fel az orvosi ügyelet feletti ingatlan bérletével kapcsolatosan.
Április 17-én a Zrínyi köz állapotára vonatkozó helyszíni szemlére került sor.
Április 18-án Papp Jánossal egyeztetett a közterületek karbantartására vonatkozóan
Április 19-én a Pest Megyei Közgyűlés Elnökével Szabó Istvánnal tárgyalt, majd a Képviselő-testület
rendkívüli ülésére került sor.
Április 20-án több partnerrel is tárgyalt az Eperfesztivál támogatására vonatkozóan (Zwack, Duna
Autó).
Április 24-én az AHK ügyvezetőjével Fabró Vilmossal egyeztetett a zöldhulladék gyűjtésről, majd
délután részt vett a Kulturális Bizottság ülésén.
Április 25-re meghívást kapott a Pilis Ride erdei lovas úthálózat átadó ünnepségére, melyre a
Visegrádon az Apátkúti Vadászházban került sor, ugyanezen a napon tartotta a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság is az ülését, melyen szintén részt vett.
Mivel az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés nem merült fel Dr. Sajtos Sándor a napirendet lezárta.
5. npr. Közbeszerzési terv elfogadása
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az összeállított 2018. évi közbeszerzési tervet és jóváhagyásra javasolta.
Építési beruházás
Sorszám

1.

2.

Megnevezés,
mennyiség

Tárgya

1818/2016
(XII.22)
korm. hat. alapján
megítélt
támogatás
felhasználása

építési
beruházás

PM_Onkormut_2018
„Önkormányzati
tulajdonú belterületi
utak szilárd burkolattal
történő kiépítésének,
felújításának
és
korszerűsítésének
támogatása
gazdaságfejlesztési
céllal Pest megye
területén”

építési
beruházás

Becsült érték
bruttó/nettó

306.221.699,/,-

Eljárási
rend
(uniós
vagy
nemzeti)

Tervezett
eljárási típus

Eljárás
megindításának
tervezett
időpontja
(év,
hónap)

nemzeti

meghívásos

2018. április

tárgyalásos

241.119.448,125.000.000
98.425.197,-
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nemzeti

meghívásos
tárgyalásos

2018. augusztus

Árubeszerzés
Sorszám

Megnevezés,
mennyiség

Tárgya

Becsült érték

Tárgya

Becsült
érték

Eljárási
rend
(uniós
vagy
nemzeti)

Tervezett
eljárási típus

Eljárás
megindításának
tervezett
időpontja
(év,
hónap)

Tervezett
eljárási típus

Eljárás
megindításának
tervezett
időpontja (év,
hónap)

Szolgáltatás megrendelése
Sorszám

Megnevezés,
mennyiség

Eljárási
rend
(uniós
vagy
nemzeti)

Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki a Közbeszerzési terv 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.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2018. (04.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi
Közbeszerzési Tervét elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

6. npr. Bizottságok beszámolója
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Nagyházu Miklós: Elmondta, hogy lezárult a 2018. évi értékvédelmi pályázat, idén 7 pályázat érkezett
be, illetve egy tavaly megkötött pályázati szerződés támogatása is idén kerül kifizetésre. A
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a következő ülésen tesz majd javaslatot, a
pályázókkal történt egyeztetéseket követően.
A bizottsági ülés második napirendi pontjában útépítési pályázati lehetőségekről volt szó, mely szerint
három utca, a Petőfi, a Viola és a Bartók Béla utcák felújítására igényelhetnének pályázati támogatást.
A harmadik napirend során a Dózsa György utca járda felújításáról tárgyaltak. Felmerült a
szakaszonkénti felújítás lehetősége, esetleg lehetne bekérni árajánlatot a kivitelezésre.
A ravatalozó előtető építéséről esett szó a negyedik napirend pontban. A Baptista Gyülekezet és a
Református Egyházközség is hozzájárul a megépítéshez, illetve a földmunkák elvégzésére is érkezett
be felajánlás.
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Felmerült az ülésen a posta fölötti üres lakások hasznosítása, felújítása is.
Dr. Sajtos Sándor: A szolgálati lakások több ráfordítást igényelnek, jelenleg elég rossz állapotban
vannak. Javasolta a ravatalozó építési terveinek elkészítésére bekért ajánlat elfogadását. Mivel a
témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az ajánlat
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.
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
63/2018. (04.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fríz Építőipari és
Szolgáltató Betéti Társaságot (képviseli: Dr. Gulyás András építőmérnök, székhely:
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 104.), megbízza a Tahitótfalu, Református
temető faszerkezetű ravatalozó építész-tervezői munkálataival, a határozat
mellékletét képező szerződésben foglaltak szerint.
A vállalási ár: bruttó 250.000 Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására, a
megbízási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. május 15.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Kulturális Bizottság
Kubanek István: A Kulturális Bizottság tárgyalta a Pollack emlékszoba kialakítására beérkezett
ajánlatokat, és azok elfogadását javasolta.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki az ajánlat 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.
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
64/2018. (04.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pollack Emlékszoba
kialakításának költségeit (420.000,-Ft), a 2018. évi költségvetés K337 sorára
biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Kubanek István: Beszámolt a helytörténeti kiállítás előkészítéséről, valamint a szigeti majális tervezett
programjairól. A civil szervezetek számára az Önkormányzat 10.000 Ft-ot biztosít a főzésre, várnak
mindenkit szeretettel a rendezvényre.
Csörgő Mihály képviselő 18:58 órakor megérkezett az ülésre.
Kubanek István: Elmondta, hogy július 3-án kerül majd sor a testvértelepülési szerződés aláírására
Nyárádmagyarós székelyföldi településsel. Röviden ismertette a tervezett programot.
Felmerült annak a lehetősége, hogy a helyi művészek alkotásai is kapjanak helyet az Eperfesztiválon.
Gazdasági Bizottság
Gaál Sándorné: Május 8-án tart majd a Bizottság ülést.
Szociális Bizottság
Schottner Jánosné: A jövő héten tart ülést a Bizottság.
Építési beruházás a 1818/2016 (XII.22.) Korm. hat. alapján megítélt támogatás
felhasználása vonatkozásában – I.-II ütem” elnevezésű közbeszerzési eljárásról
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. Tahitótfalu Község Önkormányzata tárgyi eljárást
illetően 2018. április 19-én megtartott rendkívüli ülésén 54/2018. (04.19) számon határozatot hozott.
A határozathozatalt megelőző közbeszerzési eljárásrendi adminisztrációs hiba miatt, a határozat
hatályon kívül helyezése szükséges, illetve az eljárás lezárásaként új határozat meghozatalára van
szükség.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki az ajánlat 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
65/2018. (04.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. április 19-i
ülésen meghozott 54/2018. (04.19.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző

Dr. Sajtos Sándor: Javasolta a módosított határozat elfogadását. Mivel a témával kapcsolatban
hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a 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.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2018. (04.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.,
a továbbiakban: ajánlatkérő) ajánlatkérő az „Építési beruházás a 1818/2016
(XII.22.) Korm. hat. alapján megítélt támogatás felhasználása vonatkozásában –
2 részben” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban,
a benyújtott ajánlatok értékelését követően a Bíráló Bizottság határozati javaslata
alapján az alábbi döntést hozza:
1.

Az 1. rész vonatkozásában – figyelemmel arra, hogy az eljárás eredményessé
nyilvánításához szükséges többletfedezetet nem biztosítja, - az eljárást a Kbt.
75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, az
ajánlatok Kbt. 69. § szerinti bírálata nélkül;
2. A 2. rész vonatkozásában pedig az eljárást a Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) pontja
alapján eredménytelennek nyilvánítja, figyelemmel arra, hogy a 2. rész
vonatkozásában nem érkezett ajánlat.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” című pályázaton való részvétel,
továbbá a pályázat önrészének biztosítása
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont
a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra. (1.sz.
melléklet). A rendelkezésre álló pályázati alcél keretösszeg 2 500 millió Ft. Beadási határidő: 2018.
május 02. 16:00 óra.
Pályázati alcél:
c.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó
adóerő képességétől. Tahitótfalu esetében a c) alcél valósul meg, 12.051,-Ft adóerő figyelembevétele
mellett.
A fenti adatok alapján, az igényelhető támogatás mértéke, a fejlesztésre igényelt összeg 85%-a, de
maximum 15 millió forint, az önerő mértéke 15%.
Tahitótfalu önkormányzata 2016-ban nyert el vis maior pályázatot a Villám utca felső szakaszának
támfal rekonstrukciójára. A beruházás ebben az évben, a nyári hónapokban valósul meg, az elszámolási
határidő 2018. augusztus 28. A Tökösmező településrészen jelentősen megnövekedett állandó
lakosságszám indokolja a az élet és vagyonbiztonság érdekében a veszélyeztetett útszakasz felújítását
is. Így a vis maior projekthez szervesen kapcsolódva jelen pályázati forrás az útpálya felújítását is
lehetővé teszi a megnövekedett gépjármű és gyalogosforgalom biztonságossá tétele érdekében.
A pályázat benyújtásához az önerő biztosításáról képviselő testületi határozatot szükséges csatolni,
melyről a testület a későbbiekben, a tervezői költségbecslés ismeretében – mely a pontos forrásigény
összegét határozza meg – dönt. A fentiekben előadott tények ismeretében kérte a Képviselő-testületet
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a határozati javaslat elfogadására. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki pályázat benyújtását 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
67/2018. (04.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel, a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
(továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok
szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című
pályázatra támogatási kérelmet nyújt be, melynek célja az Villám utca (72 hrsz)
felújítása.
Határidő:
Felelős:

2018. május 02.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: kérdezte a képviselőket, aki pályázat önrészének biztosítását 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
68/2018. (04.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
(továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok
szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra című
pályázaton való részvételt, melynek célja az Villám utca (72 hrsz) felújítása.
A pályázati támogatáshoz az önkormányzat saját forrásként 3.147.529,- Ft vállalt
biztosít a 2019 évi költségvetés K71sora (ingatlanok felújítása) terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2018. május 02.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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7. npr.

Tulajdoni ügyek
Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény beszámolója

Dr. Sajtos Sándor: Elmondta, hogy a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi
működéséről szóló beszámolót minden képviselő számára megküldte. Javasolta a beszámoló
elfogadását. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki a beszámoló 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
69/2018. (04.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dunakanyari Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi beszámolóját elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat megküldésére.
Határidő:
Felelős:

2018. május 15.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Figyelj Rám! Alapítvány beszámolója
Dr. Sajtos Sándor: Elmondta, hogy a Figyelj Rám! Alapítvány 2017. évi működéséről szóló beszámolót
minden képviselő számára megküldte. Javasolta a beszámoló elfogadását. Mivel a témával
kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a beszámoló
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 Önkormányzata Képviselő-testületének
70/2018. (04.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Figyelj Rám! Közhasznú
Egyesület 2017. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat megküldésére.
Határidő:
Felelős:

2018. május 15.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Arday Márta vételi ajánlata
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előzményeket. Dr. Arday Márta vételi ajánlatot nyújtott be a
Tahitótfalu belterület 1131 hrsz. alatt felvett, 326 m2 területű kivett közterület megjelölésű, az
önkormányzat tulajdonában álló ingatlanra vonatkozóan. A Képviselő-testület az ingatlan vételárának
meghatározása céljából értékbecslést készíttetett, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat
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ingatlanvagyon-kataszterében az ingatlan könyv szerinti bruttó értéke 766.000 Ft volt, szemben a
felajánlott 200.000,- Ft vételárral. Az elkészített értékbecslés szerint az ingatlan becsült forgalmi értéke
420.000 Ft. Javasolta az ingatlan értékesítését, az értékbecslés szerinti áron. 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
71/2018. (04.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a
KoncZeller Ingatlanértékelő és Kivitelező Kft. által készített, 2018. március 26-án
kelt 1-1119/2018. iktatási számú Ingatlan-Értékbecslési Szakvéleményére – az
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Tahitótfalu, belterület 1131 hrsz alatt
felvett, 326 m2 területű kivett közterület megjelölésű ingatlanra vonatkozó, Arday
Márta (lakcím:55 Budapest, Balaton u. 18.) által benyújtott vételi ajánlatot
elfogadja.
Az ingatlan vételára 420.000,- Ft, azaz Négyszázhúszezer forint.
A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy az ingatlan jelenlegi közterület megjelölés,
beépítetlen terület megjelölésre történő megváltoztatásához (átminősítéshez)
hozzájárul. A Képviselő-testület a fenti ingatlant az önkormányzati törzsvagyonából
(ill. üzleti vagyonából) kivonja, így azt – mint beépítetlen terület –
forgalomképesnek minősíti.
Az ingatlan vételára (420.000,- Ft) jóval az Önkormányzat vagyonrendeletében
meghatározott értékhatár 20 %-a alatt marad, mely tényre figyelemmel a nemzeti
vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 14.§ (4) bek. alapján az államot megillető
elővásárlási jog alkalmazására nem kerül sor.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. május 31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Mosoni Dávid vételi ajánlata
Dr. Sajtos Sándor: Vételi ajánlat érkezett az önkormányzati tulajdonú Tahitótfalu, belterület 3194 hrszú ingatlanra vonatkozóan, ezért értékbecslést készíttetett a Képviselő-testület, mely szerint a kivett
beépítetlen terület becsült forgalmi értéke 1.579.000 Ft. Javasolta az ingatlan értékesítését, az
értékbecslés szerinti áron. 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
72/2018. (04.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a
KoncZeller Ingatlanértékelő és Kivitelező Kft. által készített, 2018. április 05-én kelt
1-673-6/2018. iktatási számú Ingatlan-Értékbecslési Szakvéleményére – az
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Tahitótfalu, belterület 3194 hrsz alatt
felvett, kivett beépítetlen terület megjelölésű, 915 m2 területű ingatlanra
vonatkozó, Mosoni Dávid Béla (lakcím: 2500 Esztergom, Dorogi út 5-7.) által 2018.
április 09-én benyújtott vételi ajánlatot elfogadja.
Az ingatlan vételára 1.579.000,- Ft, azaz Egymillió-ötszázhetvenkilencezer forint.
Az ingatlan az Önkormányzat törzsvagyonában, mint beépítetlen terület
forgalomképesnek minősül. Az ingatlan vételára jóval az Önkormányzat
vagyonrendeletében meghatározott értékhatár 20 %-a alatt marad, mely tényre
figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 14.§ (4) bek.
alapján az államot megillető elővásárlási jog alkalmazására nem kerül sor.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. május 31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

A Tahitótfalu zártkert 4501 hrsz. önkormányzati út elnevezése
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. Kérelem érkezett be hivatalunkhoz, a 4544/1 hrsz-ú
ingatlan házszám megállapítására a tervezett építkezés miatt. Ehhez el kell nevezni az ingatlan előtti
közterületet. A Központi Címregiszter készítése miatt a zártkerti önkormányzati tulajdonban levő
utakat is el kell nevezni. Javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Csörgő Mihály: Miért Füzes utcának nevezték el, miért nem lehet más? Kérte, hogy legközelebb először
egyeztessen a kolléga a kérdésben.
Dr. Sajtos Sándor: Rendben, először akkor majd a Bizottság tárgyalja az utcák elnevezését. Mivel a
témával kapcsolatban több 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
73/2018. (04.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a
Tahitótfalu községi Önkormányzat tulajdonában levő 4501 hrsz-ú „közút”
megnevezésű közterület az utcanévjegyzékbe a „Füzes utca” elnevezést kapja. A
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2018. 05.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Együtt Egymásért Dunakanyar Egyesület kérelme
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a kérelmet. Az Egyesület által szervezett Családi Egészség és Sportnap
lebonyolításban kér segítséget az Önkormányzattól.
Nagyházu Miklós: Az önkormányzat teljes eszközállományát kérik, azok felállítását, bontását, amit
pedig az önkormányzati dolgozói végeznek el. Már régóta problémát jelent, hogy az amúgy is leterhelt
állományt veszik igénybe egyes rendezvények lebonyolítására. Nem lehetne úgy megoldani, hogy az
önkormányzat munkatársai kimaradjanak és az eszközöket vegyék csak igénybe? Véleménye szerint
úgy lenne korrekt, ha ezeket a plusz munkákat elvállalják akkor bért kapjanak, ne a munkaidő
lecsúsztatását. Nem kimondottan csak ezzel a rendezvénnyel és ezzel a szervezettel van problémája.
Csörgő Mihály: Egy civil szervezet addig nyújtózkodjon ameddig a takarója ér. Az önkormányzat
emberei le vannak terhelve, szinte nincs olyan hétvége, ami szabad lenne számukra. Az eszközök
igénybevételét igen, de a munkaerő biztosítását nem fogja támogatni.
Gaál Sándorné: Mozgósítsák a tagjaikat, és oldják meg a lebonyolítást. A túlórapénz is az önkormányzat
kiadása lesz. Le van terhelve a fizikai állomány a sok önkormányzati rendezvény és a nemzeti ünnep
igencsak igénybe veszi az munkatársakat. Legyen döntési lehetősége, hogy adott esetben szeretné-e
vállalni a munkát, a szabadidejéből vagy sem.
Dr. Sajtos Sándor: Nincs olyan civil szervezeti rendezvény, amihez az önkormányzat ne nyújtana
támogatást. Ez egy sportrendezvény, ami véleménye szerint támogatható. Ezen a hétvégén kerül
lebonyolításra a Vasárnapi Vásárnap, aztán majális stb. mind az önkormányzat segítségével. Esetleg az
eseménynaptár összeállításakor kellene egyeztetni a szervezetekkel az eszköz-, és munkaerő
tekintetében is.
Csörgő Mihály: Javasolta, hogy az Egyesület egy szakember segítségével állítsa fel a színpadot. Nem
erre a civil szervezetre hegyezné ki a problémát, már máskor is jelezte, hogy ez így nem jól működik.
Bár véleménye szerint nem lehet pl. az adventi rendezvénnyel összevonni ezt a programot, mert abban
az esetben társrendező az önkormányzat.
Kubanek István: Az advent egy hétig tart és általában hétköznap segítenek egy pár paravánt felállítani
az emberek.
Vaczó Zoltán: Az eszközökről is kellene egy lista, melyiket, milyen módon lehet kölcsönözni. Az
eszközök átadása szerinte sem probléma, természetesen kizárólag helyiek számára, de embert a
felállításhoz ne biztosítsanak. Jó ötletnek tartja, hogy a rendezvénynaptár összeállításakor új oszlopban
legyen feltüntetve, hogy mely rendezvényhez milyen mértékű önkormányzati segítséget várnak. Erről
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minden év elején kössenek szerződést az érintett civil szervezettel, akkor év közben ezeket a kéréseket
el lehet utasítani.
Dr. Sajtos Sándor: A szerződések felülvizsgálatát a Gazdasági Bizottság tárgyalni is fogja.
Gaál Sándorné: Valóban fog tárgyalni erről a Bizottság. Túlzásnak tartja, hogy e rendezvény
lebonyolításához az önkormányzat teljes tárgyi eszköz-, és fizikai állomány igénybevételét kéri az
Egyesület.
Dr. Pálvölgyi Tamás: Egyetértett az elhangzottakkal, és javasolta, hogy egy szakembert biztosítsanak a
színpad felállításához.
Nagyházu Miklós: Örömét fejezte ki azzal kapcsolatosan, hogy a képviselők támogatják a
kezdeményezését. Véleménye szerint nagyon meg kell becsülniük az itt dolgozó fizikai állományt,
hiszen az ő érdemük, hogy a településen rend van. Mindent meg kell tenni azért, hogy itt tartsák őket.
Dr. Sajtos Sándor: Két önkormányzati dolgozót biztosítanak, bérezéssel. Mivel a témával kapcsolatban
több 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2018. (04.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az Együtt
Egymásért Dunakanyar Egyesület kérelmét, és a 2018. május 12-én tervezett
Családi Egészség és Sportnap megrendezésében, segítséget nyújt az Egyesület
számára az alábbiak szerint:
−
−

Színpad, lépcsők, sörpadok, asztalok, műanyag székek, sátrak, valamint 2
db hosszabbító biztosítása;
Sátrak, színpad felállítása, lebontása

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2018. május 12.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Kátyút Kft. ajánlata
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az ajánlatot. Az idei évben 100 Ft-tal növekedne a vállalási ár. Javasolta
az ajánlat elfogadását. Esetleg a Dózsa György utcai járda építésében is igénybe lehetne venni a Kft.
munkáját.
Gaál Sándorné: Véleménye szerint a járda nagyon alacsonyan, van nem lehetne megemelni?
Nagyházu Miklós: A csapadékot a vízelvezető folyókába szeretnénk elvezetni.
Dr. Sajtos Sándor: A Magyar Közúttal egyeztetni kell a Béke úti járdával kapcsolatosan is.
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Schottner Jánosné: A vízelvezető folyókák is rossz állapotban vannak, nincsenek kitisztítva, nem
takarítja a tulajdonos.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki a Káty-Út Kft. ajánlatának 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
75/2018. (04.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a burkolatjavítási, kátyúzási
és aszfaltozási feladatok elvégzésére a beérkezett ajánlat ismeretében az elmúlt
éveknek megfelelően vállalkozási szerződést köt a Káty–Út Építőipari és Szolgáltató
Kft.-vel (2330 Dunaharaszti, Szondi György utca 64/B), a vállalási ár (5.100 Ft/m 2)
módosításával.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására, a
vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. május 15.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

ELMŰ Hálózati Kft. beadványa (Hrsz: 2822)
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a kérelmet. Az ELMŰ Hálózati Kft. tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulást kért az Ibolya utca 2824 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásával kapcsolatban. Fenti
ingatlan villamos energia ellátása a 2822 hrsz-ú önkormányzati közút melletti zöldsávban, 5,3 fm
földkábel alkalmazásával valósul meg. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem
volt, kérdezte a képviselőket, aki a kérelem 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
76/2018. (04.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ELMŰ Hálózati Kft.
részére a Tahitótfalu, 2824 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásához a 2822 hrszú út vonatkozásában (SE-PLAN-D: 27566) a tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulását az alábbi feltétel 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:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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ELMŰ Hálózati Kft. beadványa (Hrsz: 2206)
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a kérelmet. Az ELMŰ Hálózati Kft. tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulást kért a Béke út 2206 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásával kapcsolatban. A Béke út
2206 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátása 3 méter hosszú földkábel felhasználásával,
zöldterületben valósul meg. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki a kérelem 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
77/2018. (04.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ELMŰ Hálózati Kft.
részére a Béke út 2206 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásához (SEPLAND:
28022) a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását az alábbi feltételek teljesülése
esetén adja meg:
- 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
Galamb utca közvilágítása
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a kérelmet. Borza Krisztina, Tahi, Galamb utca 2. szám alatti lakos
kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben az ingatlana elé közvilágítási lámpatest
felszerelését kérte. Az utca közvilágítási hálózattal rendelkezik, így hálózatfejlesztésre nincs szükség. A
lámpatest felszerelésének költsége 91.440,- Ft. Javasolta, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően a
kérelmező fedezze a lámpatest felszerelési költségeinek felét. 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
78/2018. (04.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi feltétellel járul
hozzá a Galamb utca 2. szám alatti ingatlan elé közvilágítási lámpatest
felszereléséhez:
- a kérelmező vállalja a lámpatest felszerelési költségeinek felét, azaz 45.720,Ft-ot.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Dr. Palotás Nóra kérelme
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a kérelmet. Dr. Palotás Nóra, Tahi, Mátyás király utca 60. szám alatti
lakos kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást kért
ingatlan előtti közterület, valamint a gépkocsibejáró kialakításához. Az ingatlan bal oldalán egy
csatornaszem található, emiatt a Kérelmező által megadott 140 cm-es közterületbe nyúlás helyett 120
cm-es kinyúlást javasolt. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte
a képviselőket, aki a kérelem 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
79/2018. (04.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Palotás Nóra részére a
Mátyás király 60. számú ingatlan előtti közterület rendezéssel kapcsolatban az
alábbi feltételekkel adja meg tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását:
az ingatlan előtt, a csatornaszem környezetében a kérelemben leírtakkal
ellentétben, 580x120x60 cm méretben járulunk hozzá bazaltköves támfal
építéséhez, mindkét végén köríves formában, terephez igazodva
- az ingatlan jobb oldalán a kérelemben leírtakkal megegyezően, 420x140x60
cm méretben járulunk hozzá bazaltköves támfal építéséhez, mindkét végén
köríves formában terephez igazodva
- a gépkocsi bejáró megépítéséhez szürke térkővel és K szegély alkalmazásával
140 cm kinyúlásig hozzájárulunk,
- a Kérelmező feladata és felelőssége olyan gépkocsibejáró megépítése, amely
megakadályozza a csapadékvíz és hólé ingatlanra való bejutását.
Az engedély megadása mellett felhívjuk Kérelmező figyelmét, hogy a leburkolt
közterület esetleges szükséges felbontása esetén kártérítési, kártalanítási és
kármentesítési felelősséget Tahitótfalu Község Önkormányzata nem vállal.
-

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Bántó András kérelme
Dr. Sajtos Sándor: Bántó András (2021 Tahitótfalu, Dózsa György út 31. (2233 hrsz) ingatlana előtti
közterületen járda helyreállítását kérelmezte viacolor burkolattal. Mivel a témával kapcsolatban
hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a kérelem 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
80/2018. (04.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bántó András részére a
Dózsa György utca 31 szám előtti járda helyreállítását „K” szegélyes kiemeléssel (22
fm nagyságban) a 194/2010. (10.21.) Képviselő-testületi határozatban
meghatározottak szerint (szürke szegélykő és viacolor felhasználásával)
engedélyezi. Az engedély megadása mellett felhívja kérelmező figyelmét, hogy a
burkolt közterület esetleges felbontása esetén kártérítési, kártalanítási és
kármentesítési felelősséget nem vállal, valamint arra, hogy a járda-helyreállítással
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
Trick or Treat Kft. kérelme
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a kérelmet. A Kft. angol nyelvi tábort szervez a településen. Annak
érdekében, hogy a kevésbé tehetős családok gyermekei is igénybe vehessék a tábort, kérik a Faluház
bérleti díjának csökkentését (90.000,- Ft/hét), valamint kedvezményes étkeztetés biztosítását.
Javasolta a kérelem támogatását.
Csörgő Mihály: Tapasztalta már, hogy a különböző rendezvények során zsírkrétával rajzoltak a
viacolorra. Meg kellene fontolni, hogy kinek adják ki a Faluházat.
Dr. Sajtos Sándor: Felkérte Jegyző Asszonyt, hogy a bérbeadási szerződésben ez a kitétel is
szabályozásra kerüljön, illetve készüljön átadás - átvételi jegyzőkönyv.
Gaál Sándorné: A foglalkozások alkalmával miért nincs ott a Faluház gazdája? Ez egy községi tulajdon,
miért nincs jelen, aki megszabja, hogy mi lehet csinálni és mit nem.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki a kérelem 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
81/2018. (04.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Trick or
Treat Kft. (képviseli: Baffia Zsanett, székhely: 1171 Budapest, Peregi u. 113.)
kérelmét, és 2018. július 23-tól, 2018. július 27-ig az Önkormányzat tulajdonában
lévő faluházat a kérelemben szereplő kedvezményes (90.000 Ft/hét) áron biztosítja
a Kft. számára a tahitótfalui gyermekek napközis angol nyelvi táboroztatásának
lebonyolítására.
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A Képviselő-testület a gyermekek számára az ebédet kedvezményes áron (600
Ft/fő/nap) biztosítja a Tahitótfalui Óvodák és Konyha bevonásával.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
2018. július 23.
Felelős:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Útvonal Kft. beadványa
Dr. Sajtos Sándor: ismertette az előterjesztést. Tahitótfalu Község Önkormányzata a 2018. 04.19-i
ülésén 52/2018(04.19) számú határozatot hozott a Pest megyei önkormányzatok belterületi útjainak
fejlesztéseit támogató pályázati felhívásra (PM_Onkormut_2018) támogatási kérelmet nyújtott be.
A pályázatban érintett Bartók Béla utca, Petőfi Sándor utca, valamint a Viola utca.
A Petőfi Sándor utca tekintetében egy korábban tervezett beruházáshoz illeszkedően elkészült a kiviteli
terv. A tárgyi pályázatból megvalósuló beruházás megkezdéséig, a másik két utcára is el kell készíteni
a kiviteli tervdokumentációt.
A Viola utcára az Útvonal Kft-től érkezett ütemezett árajánlat. (1.ütem a PM_Onkormut_2018
pályázatban érintett szakasz, 2. ütem, egy ősszel nyíló pályázati lehetőséghez ad alapot). Mivel a
témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a kérelem
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
82/2018. (04.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő
kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési
céllal Pest megye területén” címen kiírt, PM_ONKORMUT_2018 kódjelű
pályázatban érintett Viola utca tervezésével az Útvonal Kft-t (2500 Esztergom,
Sugár u. 11.) bízza meg.
1. ütem Viola utca (520 méter)
Orgona és Sionhegyi út közötti szakasz
1.195.000,-Ft + Áfa
2. ütem Viola utca (350 méter)
Gesztenyesor és Orgona utca közötti szakasz
795.000,- Ft + ÁFA
A tervezési költségek fedezetét az önkormányzat a 2018 évi költségvetés
K71 (útfelújítás) sorára biztosítja
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Gyalogfenyő Kft. ajánlata
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a Gyalogfenyő Kft. ajánlatát és javasolta annak elfogadását, tekintettel
az elmúlt években nyújtott szolgáltatás minőségére. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve
kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az ajánlat 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
83/2018. (04.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek, illetve
intézmények zöldfelületeinek és virágágyásainak fenntartására, kezelésére
vonatkozó feladatok ellátásával 2018. évben a megismert árajánlat alapján a
Gyalogfenyő Kft.-t (2022 Tahitótfalu, Szentendrei út 119.) bízza meg.
A munkadíj: 399.000,- Ft + ÁFA/hó
A gyepfelületek és virágágyások tápanyag utánpótlási igénye: 60.000,- Ft ÁFA
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Gaál Sándorné: Felsorolta a Gyalogfenyő Kft. ajánlatában szereplő munkálatokat. Megköszönte a
Képviselő-testület hozzáállását, és Polgármester Úr támogatását a Kft. megbízást illetően.
Csörgő Mihály: Felmerült ugyanis annak a lehetősége, hogy kivesznek a feladatokból és a fizikai
állományra bízzák az egyes területek rendben tartását, azonban nem szerettek volna visszalépést, és a
fizikai állomány leterheltségét sem szerették volna növelni.
Vaczó Zoltán: Felhívta a figyelmet a Coop üzlet előtti rendetlen sövényre.
Dr. Sajtos Sándor: Egyeztet majd az üzlet tulajdonosával.
Nagyházu Miklós: Rédai Erika külsős bizottsági tag felajánlotta, hogy ismét regisztrál a Virágos
Magyarország pályázaton.
Schottner Jánosné: Sok utca kapott új nevet, esetleg meg kellene kezdeni a térkép módosítását,
esetleg új térkép készíttetését.
Dr. Sajtos Sándor: A központi címregiszter kapcsán még több utca kap majd új nevet, ezért egyenlőre
még nem javasolta az új térkép elkészítését.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselőtestület munkáját és az ülést 20:28 órakor bezárta.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző
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