Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szám:
15/2019.
Határozatok száma: 155/2019. (09.26.) – 170/2019. (09.26.)
Rendeletek száma: 10/2019. (IX.27.)
11/2019. (IX.27.)

JEGYZŐKÖNYV
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. szeptember 26-án 18:00 órakor megtartott nyílt üléséről
Tárgyalt napirendi pontok:
1. Tahitótfalu Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 1/2019. (II.12.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
2. A gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 5/2019. (V.17.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
3. FKF Nonprofit Zrt. hulladékszállítási szerződésének módosítása
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
4. A Fővárosi Vízművek Zrt-vel kötendő megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
5. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019/2020. évi
pályázathoz való csatlakozásról
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
6. Tájékoztatás a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
7. Bizottságok beszámolója
Előterjesztő: Bizottsági elnökök
8. Tulajdoni ügyek
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor
9. Egyebek
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 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
Dr. Pálvölgyi Tamás
Schottner Jánosné
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, javasolta annak módosítását és
kérdezte a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 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 a módosított napirendet elfogadta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
155/2019. (09.26.)
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. Tahitótfalu Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 1/2019. (II.12.) rendelet
módosítása
Gaál Sándorné: Elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság megvizsgálta a módosított tételeket, és azok
ismeretében a költségvetési rendelet módosítását elfogadásra javasolta.
Dr. Sajtos Sándor: A témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte fel a
Képviselő-testületet. Kérte, aki támogatja a rendelet elfogadását, 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 rendeletet alkotta.
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
10/2019. (IX.27) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2019. (II.12) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

2. npr. A gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 5/2019. (V.17.)
önkormányzati rendelet módosítása
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Ismertette az előterjesztést. A Képviselő-testület a 2019. május 16-án
tartott ülésén alkotta újra a gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 5/2019.
(V.17.) önkormányzati rendeletét.
Az új tanév indulásakor a szülők másképpen igényelték az étkezéseket, mint eddig, többen igényeltek
csak ebédet, így a rezsi arányaiban másképp oszlik el, ezért az általános iskolában a tízórai-ebéduzsonna után fizetendő személyi térítési díj napi összege az alábbiak szerint változna:
régi
tízórai:
ebéd:
uzsonna:

165 Ft/fő →
250 Ft/fő →
165 Ft/fő →

új
115 Ft/fő
350 Ft/fő
115 Ft/fő

Mindezen indokok alapján javaslom a rendelet módosítását.
Az előzetes hatásvizsgálat alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a következők
állapíthatók meg:
- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: a költségvetésben többletbevételt eredményez
- környezeti és egészségi következményei: környezeti és egészségi következménye nincs
- adminisztratív terheket befolyásoló hatás: adminisztratív hatása nincs.
- a jogszabály megalkotásának szükségessége: a rezsiköltségek fedezetét szükséges biztosítani
- a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogszabály módosítás elfogadásának
elmaradása esetén a költségvetésben hiány keletkezik
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a
jogszabály személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek tekintetében nem eredményez
negatív változást.
A rendelet tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési
kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabály
tervezetek közé.
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Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály
előkészítőjének feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása,
amelyek a szabályozást szükségessé teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható
hatását is.
Mindezen indokok alapján javasolta a képviselő-testületnek a gyermekétkeztetési intézményi térítési
díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítását, ezzel megalkotva az alábbi
rendeletet.
A támogató döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
Dr. Pálvölgyi Tamás 18:12 órakor megérkezett az ülésre.
Dr. Sajtos Sándor: A témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte fel a
Képviselő-testületet. Kérte, aki támogatja a javaslat elfogadását, 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 rendeletet alkotta.
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2019. (X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A GYERMEKÉTKEZTETÉSI ÉS EGYÉB TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ
5/2019. (V.17.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

3. npr.

FKF Nonprofit Zrt. hulladékszállítási szerződésének módosítása

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. A hulladékos közszolgáltatási szerződés 4. alkalommal
történő módosítását a hulladékgazdálkodási ágazat változásai, a jogszabályi környezet megváltozása,
az új szolgáltatási elem (zöldhulladék gyűjtése) bevezetése, a megváltozott lakossági szokások és
igények, valamint Önkormányzatunknál ezen a téren az elmúlt években összegyűlt tapasztalat tette
indokolttá.
Fenti okok miatt 2019. augusztus 01. napján a Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselőtestületének a települési hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatás helyi
szabályairól szóló 17/2015. (VII.21.) önkormányzati rendelete hatályát vesztette, melynek helyébe a
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladék gyűjtésére és
elszállítására vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 9/2019. (VIII.01.) önkormányzati
rendelet lépett. Az önkormányzati rendeletben eszközölt módosítások következtében a hatályos
közszolgáltatási szerződés és a rendelet között fennálló konzisztencia megszűnt. Fent leírt okok
következtében kerül sor a jelen 4. számú szerződésmódosításra.
A közszolgáltatási szerződés módosításának településünket érintő legfontosabb változásai:
1.) Azokon a településrészeken (Jóság és Szentpéterek dűlő), ahol az egyes ingatlanok az év minden
napján nem közelíthetők meg a Közszolgáltató célgépeivel, az állandó lakosoknak a
Közszolgáltató zsákot biztosít kuka helyett. A hulladékos zsák könnyebben elhelyezhető a
legközelebbi műúton (Kisoroszi út), mint a kuka. Az ebbe a körbe tartozó területek listáját a 2/A
melléklet tartalmazza.
2.) Azokban a jellemzően rövid, szűk, kis, keskeny utcákban, ahol kevés ingatlan található, a
célgépek a tömegüknél fogva az útban kárt tehetnek, az utcák csak tolatva közelíthetők meg, az
utcák bejáratánál a Közszolgáltatóval együtt gyűjtőpontokat jelöltünk ki, ahová a lakosoknak a
zsákokat és a kukákat ki kell helyezni. Ezek a gyűjtőpontok az elmúlt évek során nagyrészt már
kialakultak, a közszolgáltatási szerződésben történő felsorolásukkal rendszerbe illesztjük ezeket.
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3.)

A gyűjtőpontok alkalmazása nem vonatkozik a lomtalanításra és a kötegelt zöldhulladék
elszállításra. A gyűjtőpontok listáját a 2/B melléklet tartalmazza.
Elmondható, hogy az elmúlt évek során a kommunális hulladék heti gyűjtése, a
veszélyeshulladék-gyűjtése, valamint a lomtalanítás szinte lakossági reklamáció nélkül zajlott. A
havi szelektívhulladék-gyűjtést viszont folyamatosan reklamációk kísérték. Kezdeményeztük a
Közszolgáltatónál, hogy a szelektív hulladék gyűjtését is az a szervezeti egységük végezze,
amelyik a heti kommunális hulladék gyűjtését végzi, remélve ettől a lakosság magasabb szintű
kiszolgálását, és az eddigi rendszeres reklamációk megszűnését. A Közszolgáltatónál kedvező
fogadtatásra talált a kezdeményezésünk, azonban az általunk kért szervezeti egység kapacitás
hiány miatt kizárólag csütörtöki napokon tudná elvégezni a szelektívhulladék gyűjtését. A
szerződés tervezet II.1.2. pontja tartalmazza, hogy 2020-tól a szelektívhulladék-gyűjtések (zöld,
papír és műanyag) napja csütörtökre módosulna. A gyűjtési nap változását megelőzően a
település lakosságát fel kell készíteni a gyűjtési nap változására. Az előttünk álló negyedév erre
elegendő lesz.

Csörgő Mihály: a törvényi szabályozás is változott, ráadásul szükségtelen a távolabbi telepre szállítani
a hulladékot.
Dr. Sajtos Sándor: A témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte
fel a Képviselő-testületet. Kérte, aki támogatja a szerződés tervezet elfogadását, 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
156/2019. (09.26.)
HATÁROZATA
1) Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. július 2. napján,
a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal (székhely:
1081 Budapest, Alföldi utca 7., képviseli: Nagy László Albert vezérigazgató, cégjegyzékszám: 0110-043157) kötött közszolgáltatási szerződés 4. számú módosítását jóváhagyja, a határozat
mellékletét képező szerződésben foglalt tartalommal.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen
Működő Nonprofit Részvénytársasággal kötendő közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester
4. npr.

A Fővárosi Vízművek Zrt-vel kötendő megállapodás jóváhagyása

Dr. Sajtos Sándor: Elmondta, hogy Fővárosi Vízművekkel 2010. évben kötött szerződés idén lejár. Az
újabb szerződés előkészítése megtörtént, így az elkövetkezendő 10 évre vonatkozóan új megállapodás
aláírása szükséges. Az új megállapodás tervezetében nagy mértékben szigorítják az támogatás
felhasználásának elszámolását. Az elmúlt 10 évben folyósított támogatási összeg elszámolását el kell
végezni, és az új koncepciót benyújtani.
Dr. Pálvölgyi Tamás: Az új megállapodásban megfogalmazottak szerint a Fővárosi Vízművek bármikor
felmondhatja a szerződést.
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Dr. Sajtos Sándor: A témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte
fel a Képviselő-testületet. Kérte, aki támogatja a szerződés tervezet elfogadását, 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
157/2019. (09.26.)
HATÁROZATA
3)

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek
Zrt-vel (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182., cégjegyzékszám: 01-10-042451, adószám:
10898824-2-44, képviseli: Keszler Ferenc mb. vezérigazgató, dr. Dienes Adrienn koordinációs és
kapcsolattartási osztályvezető), a környezetvédelem és a vízbázis védelem minél hatékonyabb
megvalósításának elősegítésére kötendő támogatási megállapodást, a határozat mellékletét
képező szerződésben foglalt tartalommal jóváhagyja.

4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Fővárosi Vízművek Zrt-vel kötendő
támogatási megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester
5. npr. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019/2020. évi
pályázathoz való csatlakozásról
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2019. szeptember 03. napján meghirdette a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. 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:
2019/2020. tanév második és a 2020/2021. 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
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▪

korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe

Az előző tanévben 24 fiatal élhetett a pályázat adta kedvezményekkel. (24 „A” 0„B” pályázat)
Amennyiben úgy dönt a képviselő-testület, hogy csatlakozik a pályázathoz, akkor a Csatlakozási
nyilatkozatot 2019. október 02. napjáig vissza kell küldeni az Emberi Erőforrások Minisztériumának,
valamint az ütemterv alapján a szükséges műveleteket el kell végezni.
A pályázatok benyújtási határideje:2019. november 5.
Az önkormányzati döntés határideje: 2019. december 5.
A témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte fel a Képviselőtestületet. Kérte, aki támogatja a javaslat elfogadását, kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné), 1 ellenszavazattal (Vaczó Zoltán),
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
158/2019. (09.26.)
HATÁROZATA
1) Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a meghirdetett
pályázati feltételek mellett a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2019/2020 tanév második és 2020/2021 tanév első félévi fordulójához.
2) A képviselő-testület a havi támogatás összegét a támogatásban résztvevők szociális körülményeit
figyelembe véve havi maximum 6.000, - Ft/fő összegben határozza meg.
3) A képviselő-testület felkéri Dr Sajtos Sándor polgármestert, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat csatlakozásával kapcsolatos feladatokat lássa el.
Határidő: 2019. október 2.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester
6. npr. Tájékoztatás a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Dr. Sajtos Sándor: Elmondta, hogy Kovácsné Bárány Ildikó az Emberi Erőforrások Minisztériumának
bölcsődei ügyek koordinációjáért felelős miniszteri biztosával egyeztetett a benyújtott
PM_BÖLCSŐDEFEJLESZTÉS_2019 „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének támogatása Pest megyében (2019)” elnevezésű pályázat ügyében. Ezt követően
beszámolt a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjáról.
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Ismertette a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót.
7. npr.

Bizottságok beszámolója
Településfejlesztési Bizottság

Nagyházu Miklós: Rövid tájékoztatást ad a Bizottság 2019. szeptember 18-án tartott üléséről.
Beszámolt a „Szép Porta” elismerés díjazottjairól. Elfogadásra javasolta a Bizottság határozatát, mely
szerint 2019. évben Gaál Sándorné (2021 Tahitótfalu, Hősök tere 10.), Csizmadi Csaba (2022
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Tahitótfalu 424 hrsz-ú ingatlan), valamint Bogdanov Hrisztóné (2021 Tahitótfalu, Honvéd utca 7.)
ingatlana kapja a fenti díjat.
Dr. Sajtos Sándor: A témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte fel a
Képviselő-testületet. Kérte, aki támogatja a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
javaslatát, mely szerint 2019. évben Gaál Sándorné tulajdonában lévő 2021 Tahitótfalu, Hősök tere 10.
szám alatti ingatlan belső kertjét „Szép Porta” díjjal tüntesse ki, 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
159/2019. (09.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019. évben Gaál Sándornét
(2021 Tahitótfalu, Hősök tere 10.) a „Szép Porta” díjjal tünteti ki a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatával megegyezően.
A képviselő-testület fenti összeget az önkormányzat 1/2019. (II.12.) számú költségvetési rendeletének
K512 (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre) sora terhére biztosítja.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Dr. Sajtos Sándor: Kérte, aki támogatja a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát,
mely szerint 2019. évben Csizmadi Csaba tulajdonában lévő 2022 Tahitótfalu, 424 hrsz.-ú ingatlant
„Szép Porta” díjjal tüntesse ki, 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
160/2019. (09.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019. évben Csizmadi Csabát
(2021 Tahitótfalu, 424 hrsz.-ú ingatlan) a „Szép Porta” díjjal tünteti ki a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatával megegyezően.
A képviselő-testület fenti összeget az önkormányzat 1/2019. (II.12.) számú költségvetési rendeletének
K512 (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre) sora terhére biztosítja.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Dr. Sajtos Sándor: Kérte, aki támogatja a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát,
mely szerint 2019. évben Bogdanov Hrisztóné tulajdonában lévő 2022 Tahitótfalu, Honvéd u. 7. szám
alatti ingatlant „Szép Porta” díjjal tüntesse ki, 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
161/2019. (09.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019. évben Bogdanov
Hrisztónét (2021 Tahitótfalu, Honvéd u.7.) a „Szép Porta” díjjal tünteti ki a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatával megegyezően.
A képviselő-testület fenti összeget az önkormányzat 1/2019. (II.12.) számú költségvetési rendeletének
K512 (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre) sora terhére biztosítja.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Nagyházu Miklós: A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Szép Porta díjjal kitüntetett
ingatlantulajdonosokat 10.000, - Ft/ingatlan pénzjutalommal, emléklap és plakett átadásával
jutalmazza.
Dr. Sajtos Sándor: Kérte, aki egyetért a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatával
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
162/2019. (09.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szép Porta” díjjal kitüntetett ingatlanok
tulajdonosait a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatával megegyezően 10.000, Ft. pénzjutalomban részesíti, emléklappal és plakettel jutalmazza munkájukat.
A képviselő-testület fenti összeget az önkormányzat 1/2019. (II.12.) számú költségvetési rendeletének
K512 (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre) sora terhére biztosítja.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Karácsony Ádám beadványa
Nagyházu Miklós. Ismertette a kérelmet. Karácsony Ádám szolgalmi jog bejegyzésének
engedélyezését kérte az önkormányzat tulajdonában lévő 775; 776 hrsz-ú ingatlanokra, Kérelmező
tulajdonában lévő 774/2 hrsz-ú ingatlan csatornabekötésének érdekében. A Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság támogatta a kérelmet, a két telek összevonását követően szerződésben
meghatározott feltételek mellett. Az összevonás és a szolgalmi jog bejegyzésének költségeit kérelmező
vállalja.
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Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Ismertette a határozati javaslatot.
Dr. Sajtos Sándor: Kérte, aki egyetért a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatával
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
164/2019. (09.26.)
HATÁROZATA
1) Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a Tahitótfalu 774, 776 hrszú tulajdonában lévő ingatlanokat az ingatlan-nyilvántartásban összevonja, azzal a feltétellel, hogy
ezen eljárási költségeket kérelmező Karácsony Ádám viseli.
2) Az. 1. pontban szereplő eljárás feltétele, hogy kérelmező Karácsony Ádám a Tahitótfalu 774/2
hrsz-ú ingatlan tulajdonosa vállalja, a 775 és 776 hrsz-ú ingatlanokon kialakításra kerülő szolgalmi
jogot keletkeztető szerződésben garantálja a kialakításra kerülő ingatlanon megvalósuló
szennyvíz-és csatornarendszerre engedélyezi az ingatlan mindenkori tulajdonosa számára a
rákötést.
Felelős:
Határidő:

Dr. Sajtos Sándor polgármester
folyamatos

Sipos Szabolcs és Sas Katalin beadványa
Nagyházu Miklós: Sipos Szabolcs és Sas Katalin kérelmét is tárgyalta a képviselő-testület.
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette Körmendi Judit főépítész által készített előterjesztést. Sipos Szabolcs és
Sas Katalin szeretné megvásárolni a Tahitótfalu, 1382, és 1383 hrsz-ú ingatlanokat, melyekre az
önkormányzatnak elővásárlási joga van. Az ingatlanokra egy mobil lakóház elhelyezését tervezik.
A két ingatlan jelenleg nem rendelkezik közterület kapcsolattal, és csak az önkormányzati parkoló
területén keresztül közelíthető meg. A két ingatlan Vt-2 övezeti besorolású a legkisebb kialakítható
telekméret 700 m2, a két terület összevonásával ez a paraméter teljesül, de a telkek megközelítése,
illetőleg a közműkapcsolatok kiépítése továbbra sem megoldott, ez a parkolón keresztül nem
lehetséges. Javasolta, hogy a Hídfő-koncepció terv miatt az Önkormányzat továbbra is tartsa fenn
elővásárlási jogát a területre. A témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt. Szavazásra
kérte fel a Képviselő-testületet. Kérte, aki támogatja a javaslat elfogadását, 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
165/2019. (09.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja a Tahitótfalu
1382 és 1383 hrsz-ú ingatlanok elidegenítését, elővásárlási jogát az ingatlanok vonatkozásában
továbbra is fönntartja.
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr Sajtos Sándor polgármester

Nagyházu Miklós: Beszámolt a szombati szemétszedési akcióról, melynek során a Duna parton szedték
a szemetet.
Gazdasági Bizottság
Gaál Sándorné: Az első napirendben a Bizottság a költségvetés módosítását, valamint zárszámadást
tárgyalta. Ezt követően a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány kérelméről határoztak, melyet a
Bizottság támogatott. Ennek megfelelően javasolta, hogy a képviselő-testület 100.000, - Ft egyszeri
támogatást biztosítson Rácz Gábor részére, aki térítésmentesen tart kung-fu és judo edzéseket az
iskoláskorú gyermekek számára.
Dr. Sajtos Sándor: Kérte, aki egyetért a Gazdasági Bizottság javaslatával 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
166/2019. (09.26.)
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 fenti összeget az önkormányzat 1/2019. (II.12.) számú költségvetési rendeletének
K512 (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre) sora terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatás átutalására, a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Kulturális Bizottság
Kubanek István: Nem volt bizottsági ülés
Szociális Bizottság
Schottner Jánosné: Jövő héten kedden tart a bizottság ülést.
8. npr.

Tulajdoni ügyek

Beszámoló Tahitótfalui Óvodák, Mini Bölcsőde és Konyha 2018/2019 pedagógiai évének
zárásról
Dr. Sajtos Sándor: A beszámolót a megküldték, javasolta annak elfogadását.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
167/2019. (09.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tahitótfalui Óvodák, Mini Bölcsőde és
Konyha 2018/2019. nevelési évének zárásáról szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat kiadására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Óvoda játszótereinek szabványosítása
Dr. Sajtos Sándor: A játszóterek szabványosítási javítása az óvodákban szükségessé vált. A bekért
árajánlatok közül javasolta legkedvezőbb ajánlatot tevő S’AJO ABC -TEAM Kft. megbízását. A témával
kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte fel a Képviselő-testületet. Kérte,
aki támogatja a javaslat elfogadását, 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
168/2019. (09.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete megrendeli a Tahitótfalui Óvodák, Mini
Bölcsőde és Konyha, I. számú (2021 Tahitótfalu, Petőfi Sándor utca 12.) és II. számú (2021 Tahitótfalu,
Almásy László utca 17.) tagóvodák játszótereinek szabványosítási javítását és a játékok cseréjét a S’AJO
ABC-TEAM Kft.-től (székhely: 2096 Üröm, Régi utca 10. adószám: 10626722-2-13 képviseli: Papp Gábor
ügyvezető), a határozat mellékletét képező árajánlat szerinti bruttó 3.586.696, - Ft vételáron.
A játszótéri eszközök beszerzéséhez a Tahitótfalui Gyerkőc Alapítvány 900.000 Ft-tal hozzájárul.
A Képviselő-testület a fennmaradó, bruttó 2.686.696, - Ft. összeget az önkormányzat 1/2019. (II.12.)
számú költségvetési rendeletének K71 (ingatlanok felújítása) sora terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Petőfi Sándor utcai óvoda gázkazán cseréje
Dr. Sajtos Sándor: A Petőfi Sándor utcai óvodában 1db 16 éves és 1 db 22 éves gázazán látta el a fűtési
és melegvíztermelési feladatokat. Az idősebb gázkazán égéstere szétégett, javítása nem lehetséges,
ezért a gázkazán cseréje vált szükségessé. Az új gázkazán kiválasztásánál a magas műszaki tartalom, az
épületirányítási rendszerbe sorolhatóság, az Önkormányzatnál alkalmazott márkáknak történő
megfeleltethetőség és a 0-24 folyamatos szervíz support voltak a szempontok. Az új kombi kazán
beépítése együtt jár a fűtési hálózat és a kéménynek az új kazánhoz történő adaptálásával, valamint a
gázterv elkészítésével, a gáz- és kémény ellenőrzéssel, üzembehelyezéssel. A jövőben az új kazán
egyedül fogja ellátni a fűtési és melegvízkészítési feladatokat, a megmaradt régi kazán üzemzavar vagy
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extrém hideg időjárási körülmények esetén fog tartalékkazánként működni. A mellékelt árajánlatok
alapján a kazáncsere főbb tételei:
- Hoval TopGas Combi 32/28 kondenzációs falikazán – Br. 1.441,45 EUR ≈ 469.000, - Ft,
- Anyagdíj: Br. 362.054, - Ft,
- Munkadíj: Br. 299.700, - Ft,
- Tervezés, meó, beüzemelés: Br. 162.500, -Ft.
Javasolta az ajánlat elfogadását. A témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt.
Szavazásra kérte fel a Képviselő-testületet. Kérte, aki támogatja a javaslat elfogadását, 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
169/2019. (09.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Petőfi Sándor utcai óvodában
a tönkrement gázkazán helyett egy új Hoval TopGas Combi 32/28 kondenzációs típusú falikazánt
vásárol az LZ Thermotrade Kft-től (2112 Veresegyház, Szadai út 13.) bruttó 1.441,45 EUR≈469.000,- Ft
áron, a határozati javaslat mellékletét képező árajánlat lapaján.
A Képviselő-testület a gázkazán cseréjének kivitelezését (anyagdíj, munkadíj, tervezés, meo,
beüzemelés) megrendeli Kardos István egyéni vállalkozótól összesen Br. 824.254, - Ft költségen, a
határozat mellékletét képező árajánlat alapján.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Vulkán Kft. beadványa
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. A Vulkán Kft. tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást
kért a Mogyoró utcában középnyomású gázvezeték építésével kapcsolatban. Kérelmező az
Alsókáposztás utcától a Mogyoró utca 1800 hrsz-ú ingatlanig (78,5 folyóméter hosszban) kívánja
bővíteni a meglévő gázvezetéket. A témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt.
Szavazásra kérte fel a Képviselő-testületet. Kérte, aki támogatja a javaslat elfogadását, 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
170/2019. (09.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vulkán Kft. részére a 2015 és 2042 hrsz-ú
ingatlanok vonatkozásában középnyomású gázvezeték fejlesztéséhez a tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulását az alábbi feltételek teljesülése esetén adja meg:
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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:
Felelős:
9. npr.

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Egyebek

Dr. Sajtos Sándor: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Ősz utca, Mátyás király utca parkoló
kialakításának építési engedélye jogerőssé vált. Elmondta továbbá, hogy hétfőn reggel 7 órakor a FelsőVillasor és a Bartók Béla út között félpályás lezárásra lehet számítani a csapadékvíz elvezetés kiépítése
végett.
Több napirend, hozzászólás nem lévén Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a képviselőtestület munkáját és az ülést 18:15 órakor bezárta.
K.m.f.
Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző
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