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Tahitótfalu Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

Szám:  12/2017. 

Határozatok száma: 174/2017. (09.07.) - 202/2017. (09.07.) 

Rendeletek száma: 13/2017. (IX.08.)  

JEGYZŐKÖNYV 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. szeptember 7-én megtartott nyílt üléséről 

Tárgyalt napirendi pontok:  

1. Tahitótfalu Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének I. félévi 

módosítása 

Előterjesztés: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

2. Döntés a KEHOP 5.2.9-16-2016-00126 azonosító számú támogatási kérelem 

Támogatási Szerződéséhez kapcsolódó finanszírozási önrész módosításáról  

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Ferenczy Barbara pályázati referens 

3. 1818/2016. (XII.22) Korm. határozat alapján elnyert támogatásból megvalósuló 

beruházás építési közbeszerzési eljárása ajánlattételi dokumentációjának jóváhagyása 

Előterjesztő:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Ferenczy Barbara pályázati referens 

4. SZÖT által hozott határozatok alapján döntések (gépjármű haszonkölcsön szerződések, 

polgárőri megállapodás, címerhasználat) 

Előterjesztő:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

5. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 

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 2017. szeptember 7-én 

18:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről.  

Jelen vannak:  

Képviselők: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Csörgő Mihály alpolgármester 

 Gaál Sándorné 

 Kubanek István  

 Nagyházu Miklós  

 Dr. Pálvölgyi Tamás 

 Schottner Jánosné 

 Vaczó Zoltán  

Távol maradt képviselő:  Karácsony Ádám 

Tanácskozási joggal:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 

Meghívott: Ferenczy Barbara pályázati referens 
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Dr. Sajtos Sándor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 

fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta.  

Ismertette a napirendet, javasolta annak elfogadását, kérdezte a képviselőket, aki a javaslattal 

egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 

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

Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

174/2017. (09.07.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet 

elfogadta.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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1. npr. Tahitótfalu Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének I. félévi 

módosítása 

Dr. Sajtos Sándor: Felkérte Gaál Sándornét a Gazdasági Bizottság elnökét a tájékoztatásra. 

Gaál Sándorné: Ismertette a Gazdasági Bizottság ülésén történteket. A Pénzügyi Csoport 

beszámolóját a költségvetés 2017. évi módosításáról meghallgatta a bizottság. A módosítások 

nagy része a költségvetés előirányzatához képest eltérő teljesítési összegek a megfelelő 

költségvetési sorba való átvezetése. Költségvetésünk teljesítését a ¾ évet követően kapunk 

pontosabb képet, ismerve már az adóbevételek helyzetét is, ezt vizsgálni fogja a Bizottság az 

előző évek gyakorlatának és az SZMSZ -ben foglaltaknak megfelelően. A Gazdasági Bizottság a 

Pénzügyi Csoport beszámolóját megismerve, a költségvetés 2017. év I. félévi módosítását 

elfogadásra javasolja.  

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

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

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

Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.  

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2017. (IX.08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

2. npr. Döntés a KEHOP 5.2.9-16-2016-00126 azonosító számú támogatási kérelem 

Támogatási Szerződéséhez kapcsolódó finanszírozási önrész módosításáról  

Dr. Sajtos Sándor: Felkérte Ferenczy Barbara pályázati referenst az előterjesztés 

ismertetésére. 

Ferenczy Barbara pályázati referens: Önkormányzatunk 2016. augusztus 7-én támogatási 

kérelmet nyújtott be a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2016. évi 

pályázati menetrendje szerint az 1318/2015. (V.21.) Korm. határozat 1. számú melléklete 

szerint a KEHOP-5.2.9 Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió 

települési önkormányzatai számára elnevezésű felhívására. 

A kérelmet az Irányító Hatóság 2016. szeptember 16-án támogatásra jogosultnak ítélte meg. 

A támogatási döntést 2017. július 04-én kaptuk kézhez, mely szerint a Népház, a Sportcsarnok, 

valamint az Almásy László utcai óvoda bölcsődei épületének külső hőszigetelése, indokolt 

esetben nyílászárócseréje, valamint napelemes rendszerrel való ellátással megvalósuló 

energetikai korszerűsítésére Tahitótfalu 166.783. 581 Ft támogatást nyert el. 

A projekt támogatási intenzitása 100%, ugyanakkor a pályázathoz kapcsolódóan a nem 

elszámolható költségek fedezetére vonatkozóan az önkormányzat nyilatkozata szükséges, 

mint a Támogatási Szerződés kötelező melléklete.  

A fentiek alapján a 172/2017(07.31) Kt. határozatban a Testület 2.116.272 Ft önrészről 

döntött. 
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Adminisztrációs hiba miatt a nem elszámolható költségek helytelenül kerültek 

meghatározásra, mivel a projekt menedzsment, valamint nyilvánosság biztosítására 

vonatkozó szerződéses összegek a projektben elszámolható mértéktől eltérő többletköltségei 

nem szerepelnek. A különbözet értéke 958.215,- Ft. A módosítás végrehajtásához az 

önkormányzat, mint Kedvezményezett a Támogatási Szerződés hatálybalépését követően 

változásbejelentést tesz az Irányító Hatóság felé. 

Dr. Sajtos Sándor: A fentiekben előadott tények ismeretében kérte a Képviselő-testületet a 

határozati javaslatok elfogadására. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés 

nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a 72/2017. (07.31.) határozat hatályon kívül helyezését 

támogatja, kézfeltartással jelezze. 

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

Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

175/2017. (09.07.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program 2016. évi KEHOP-5.2.9 „Pályázatos 

épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési 

önkormányzatai számára” a KEHOP 5.2.9-16-2016-00126 

azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelemhez kapcsolódóan a 

172/2017. (07.31) számú határozatát visszavonja, és ezzel egyidőben 

hatályon kívül helyezi. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki az önrész biztosítására vonatkozó határozati 

javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.  

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

Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

176/2017. (09.07.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program 2016. évi KEHOP-5.2.9 „Pályázatos 

épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési 

önkormányzatai számára” a KEHOP 5.2.9-16-2016-00126 

azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelemhez kapcsolódóan a 
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nem elszámolható költségek fedezeteként bruttó 3.074.487,- Ft önerőt 

biztosít, a költségvetés K71 (felújítások) sorának terhére. 

A pályázat keretében, az önkormányzat tulajdonában lévő  

Sportcsarnok Szabadság út 1. 2510 hrsz,  

Népház Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 2510 hrsz,  

Tahi Óvoda bölcsőde épület Almásy László utca 19. 236 hrsz. ingatlan külső 

hőszigetelése, indokolt esetben nyílászárócseréje, valamint napelemes 

rendszerrel való ellátással megvalósuló energetikai korszerűsítésére kerül 

sor. 

A projekt teljes költsége bruttó 169.858.068 Ft, melyből a támogatási 

konstrukció bruttó 166.783.581 Ft költséget biztosít. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

3. npr. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat alapján elnyert támogatásból megvalósuló 

beruházás építési közbeszerzési eljárása ajánlattételi dokumentációjának 

jóváhagyása 

Dr. Sajtos Sándor: Felkérte Ferenczy Barbara pályázati referenst a tájékoztatásra.  

Ferenczy Barbara pályázati referens: Ismertette az előterjesztést. Tahitótfalu Község 

Önkormányzata, mint Ajánlatkérő nyílt közbeszerzési eljárást folytat le „Építési beruházás a 

1818/2016 (XII.22.) Korm. hat. alapján megítélt támogatás felhasználása vonatkozásában – I. 

ütem” elnevezéssel, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 

115. § (1) bekezdésére tekintettel. 

A Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján, ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a 

háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő – választása szerint – a közbeszerzési eljárást 

lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben 

irányadó szabályainak a jelen §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve, ha a 

beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló 

projekttel kapcsolatos. Az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító 

felhívás közzététele helyett legalább öt gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban 

ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlatkérő az eljárásban nem köteles alkalmassági 

követelményt előírni. Az ajánlatkérő csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható 

gazdasági szereplőknek küldhet ajánlattételi felhívást. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági 

szereplők kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének 

megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva 

kell eljárni. Az ajánlatkérő a különböző eljárásokban ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági 

szereplők személyét lehetőség szerint változtatja. Az eljárás becsült értéke alapján ajánlatkérő 
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jogosult jelen eljárási fajtát alkalmazni. A beszerzés Magyarország országhatárán átnyúló 

projekttel nem kapcsolatos, illetve nem európai uniós alapokból finanszírozott.  

Az egybeszámítási szabályokat figyelembe véve, a tervezői költségbecslés szerint, a 

közbeszerzés becsült értéke: 

1. rész: nettó 35.000.000 Ft Ifjúsági tábor felújítása 

2. rész: nettó 17.000.000 Ft Petőfi Sándor utca útburkolat felújítás, járda építés és 

     csapadékvíz elvezetés kiépítése 

3. rész: nettó 35.800.000 Ft Felső Villasor útépítése, járdaépítés és a hozzá tartozó 

 csapadékvíz elvezetés kiépítése és a megépítendő 

 Egészségház telkén belüli belső úthálózat kiépítése  

összesen (1.-3. rész): nettó   87.800.000 Ft 

összesen (1.-3. rész): bruttó 111.506.000 Ft 

Dr. Pálvölgyi Tamás: Elmondta, hogy a vállalkozási szerződésben nem talált a garanciális 

visszatartásokra vonatkozó rendelkezéseket. A közbeszerzési tanácsadótól kapott információ 

szerint, 2%-ig lehet garanciális visszatartást előírni, amit az ajánlattételi dokumentációban kell 

szerepeltetni. Véleménye szerint bár a vállalkozási szerződésben más jellegű garanciák bele 

vannak építve, a 2% is elősegítheti a jóteljesítést. Erre tenne javaslatot.  

Dr. Sajtos Sándor: a javaslatot befogadták, így készítik elő a dokumentációt. 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 Önkormányzat Képviselő-testületének 

177/2017. (09.07.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Ajánlatkérő 

nyílt közbeszerzési eljárást folytat le „Építési beruházás a 1818/2016 

(XII.22.) Korm. hat. alapján megítélt támogatás felhasználása 

vonatkozásában – I. ütem” elnevezéssel. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felhívás közzétételére, 

és a közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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4. npr. SZÖT által hozott határozatok alapján döntések (gépjármű haszonkölcsön 

szerződések, polgárőri megállapodás, címerhasználat) 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. A Szigeti Többcélú Feladatok Ellátására 

Létrejött Önkormányzati Társulás (SZÖT) Társulási Tanácsa a 4/2017.(06.08.) határozatával 

döntött 2 db gépjármű beszerzéséről, amelyeket a Szigetmonostori Polgárőrségnek, és a 

Rendőrségnek ad át üzemeltetésre, fenntartva, hogy a gépjárműveket kizárólag a 

Szentendrei–szigeten használhatják. 

A beérkezett ajánlatok közül, a legkedvezőbb az Autó Triplex Kft. ajánlata volt, így 

megvásárlásra került 2 db Dacia Duster Arctic 1,6 16V 114LE 4x2 típusú gépjármű, összesen 

bruttó 7.334.000,- Ft, azaz Hétmillió-háromszázharmincnégyezer forintos vételáron. 

A rendőrséggel és a polgárőrséggel kötendő, a gépjárművekre vonatkozó haszonkölcsön 

szerződéseket a SZÖT a 7/2017. (08.24.) számú határozatával elfogadta.  

Fentiek alapján javasolta a megküldött határozati javaslat elfogadását. Mivel a témával 

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

haszonkölcsön szerződés jóváhagyását 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 

178/2017. (09.07)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2 db 

Dacia Duster Arctic 1,6 16V 114LE 4x2 típusú gépjárműre vonatkozó, a SZÖT 

által a rendőrséggel és a polgárőrséggel kötendő haszonkölcsön 

szerződéseket. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 

végrehajtására.  

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Gaál Sándorné: A gépjármű üzemeltetése kinek költségvetését terheli?  

Dr. Sajtos Sándor: Elmondta, hogy a gépjármű biztosítási (kötelező + CASCO), karbantartási, 

javítási éves szervízelési és üzemanyag költségei a haszonkölcsönbe vevőt terhelik a szerződés 

szerint. 

A SZÖT, a hatékonyabb polgárőri feladatellátás és működés végett, a polgárőrséget beemeli a 

SZÖT irányítása és felügyelete alá. A SZÖT 8/2017. (08.24.) számú határozatával jóváhagyta a 

Szigeti Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodást. A 

polgárőrség településekkel kötött külön megállapodásai felbontásra kerülnek és az új 

megállapodás alapján, ezután a polgárőrség a SZÖT által felügyelve és finanszírozva működik 

a szigeten.  
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Településenként a külön feladatokat, a polgármesterek által jóváhagyott – a megállapodás 

elválaszthatatlan részét képező - mellékletek tartalmazzák. Az éves támogatás összegét 

1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forintban állapította meg a SZÖT, amely összeg fedezi 

a haszonkölcsönbe adott gépjármű mindennemű költségeit is. Javasolta a határozati javaslat 

elfogadását. 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 Önkormányzat Képviselő-testületének 

179/2017. (09.07)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 

SZÖT által, a Szigeti Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő 

együttműködési megállapodást. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 

végrehajtására.  

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Dr. Sajtos Sándor: A polgárőrségnek átadott gépjárművön, a megállapodás szerint, a négy 

település címere is szerepelni fog. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

Tahitótfalu címeréről, zászlójáról és azok használatának szabályozásáról szóló 5/1994. (VIII.5.) 

önkormányzati rendelete alapján, a 4. § (3) bekezdésének megfelelően, az alábbi határozatot 

javaslom elfogadásra. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 

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

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

Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

180/2017. (09.07)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, 

hogy a SZÖT által, a Szigeti Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 

haszonkölcsönbe adott Dacia Duster típusú PGY-821 forgalmi rendszámú 

személygépjárművön, Tahitótfalu Község címere - a Képviselő-testület 

Tahitótfalu címeréről, zászlójáról és azok használatának szabályozásáról 

szóló 5/1994. (VIII.5.) önkormányzati rendeletének megfelelőn - 

elhelyezésre kerüljön. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

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

határozatok végrehajtásáról 

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Elmondta, hogy a határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást 

megküldte a Képviselő-testület tagjai számára, amennyiben a megküldött anyaggal 

kapcsolatban bárkiben kérdés merült fel szívesen válaszol. Beszámolt az igazgatási szünet alatt 

történt fontosabb eseményekről, a fenti időszakban felmerült személyi kérdésekről, majd a 

későbbiekben, az eljárás lefolytatását követően számol be.  

Dr. Sajtos Sándor: Rövid tájékoztatást adott a folyamatban lévő vis maior pályázatok 

keretében megvalósuló beruházásokról, valamint a szintén folyamatban lévő intézményi 

felújításokról.  

6. npr. Bizottságok tájékoztatója 

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

Nagyházu Miklós: Röviden összefoglalta a 2017. szeptember 6-án tartott Településfejlesztési 

és Környezetvédelmi Bizottság ülésén történteket. Első napirendben a Települési Arculati 

Kézikönyv elkészítéséről adott tájékoztatást Körmendi Judit főépítész. A 2017. évi „Tiszta 

udvar, rendes ház” pályázatra nem volt jelentkező, ezért javasolta, hogy a pályázat különdíját 

a Református Gyülekezeti ház és annak kertje kapja.  

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

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

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

Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

181/2017. (09.07)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 

a 2017. évi „Tiszta-udvar, rendes ház” külön díját a Református Gyülekezeti 

ház és kertje kapja. A külön díj emléklapot és plakettet tartalmaz. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

Határidő: 2017. szeptember 7. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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Nagyházu Miklós: Ismertette a Bizottság javaslatát, mely szerint a Tahitótfalu, József Attila 

utca 1656 hrsz-ú ingatlan kerítését a Képviselő-testület építse újra 15,5 m hosszban, annak 

rossz állapota miatt. 

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

a képviselőket, aki a Bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

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

Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

182/2017. (09.07)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 

a posta mögötti közterület (leendő Ecsedy Aladár tér) belső részén 

deszkaborítású kerítés készüljön a 1656 hrsz-ú elhanyagolt ingatlan takarása 

céljából, a tér szebb megjelenése érdekében. 

Bruttó költség: 329.000.- Ft. 

A megvalósulás a költségvetés K71-es sora és az ahhoz tartozó ÁFA rovat 

terhére készül. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

Határidő: 2017. szeptember 7. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Dr. Sajtos Sándor: Javasolta, hogy a Református Gyülekezeti ház előtti, illetve a Posta - 

Gyógyszertár épület mögötti terület, az Ecsedy Aladár tér elnevezést kapja. Mivel a témával 

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

elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

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

Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

183/2017. (09.07)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy 

az Önkormányzat tulajdonában levő 1655 hrsz-ú terület az utcanévjegyzékbe 

az „Ecsedy Aladár tér” elnevezést kapja. A Képviselő-testület felhatalmazza 

a Polgármestert a határozat végrehajtására.  
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Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Gazdasági Bizottság  

Gaál Sándorné: Beszámolt a Bizottság ülésén történtekről. A második napirendi pontban, az 

Eperfesztivál pénzügyi mérlegét tárgyalta a Bizottság. A Pénzügyi Osztály által összeállított 

anyagot vizsgálták, az Önkormányzatot érintő kiadási és bevételi tételekkel kapcsolatban. 

Javasolta, hogy a 2018. évi költségvetés összeállításakor meg kell határozni, hogy a 20. 

Eperfesztivál megrendezéséhez mekkora összeget tud az önkormányzat biztosítani, 

betervezni a költségvetésbe, figyelembe véve a 19. Eperfesztivál, önkormányzati 

költségvetését érintő pénzügyi mérlegét. A finanszírozás összegét nagy mértékben 

csökkenteni tudja, ha időben, még ebben az évben megkezdődik a műsor összeállítása és az 

ennek függvényében megkezdett szponzori források gyűjtése.  

Elmondta, hogy folyamatban van a konyha belső ellenőrzése. A vizsgálat lezárta után és annak 

eredményének ismeretében el kell dönteni, milyen lépéseket kell tennünk, az esetlegesen 

feltárt problémák, működési hiányosságok megszüntetése érdekében, hogy a konyha betöltse 

végre azt a funkciót, amire nem kis anyagi és munka ráfordítással létrehozták.  

Komoly szabálytalanságot tárt fel egy belső vizsgálat a Pénzügyi Osztályon belül, a házi pénztár 

kezelésével kapcsolatban, a Jegyző Asszony ezzel kapcsolatban a megfelelő intézkedéseket 

megtette. Amennyiben a vizsgálat lezárul, a Képviselő-testületet tájékoztatja majd annak 

eredményéről.  

Dr. Pálvölgyi Tamás: Örömmel vette tudomásul, hogy végre egy világos elszámolást kaptak az 

Eperfesztivállal kapcsolatosan.  

Dr. Sajtos Sándor: Javasolta, hogy a következő ülésen egy napirendi pontban tárgyaljanak az 

előkészületekről. Javasolta továbbá, hogy kötelezzék el magukat, hogy a 2018. évi 

költségvetésben milyen összeget szerepeltetnek a rendezvény lebonyolítására. A 

kiadványokkal kapcsolatban javasolta, hogy kezdjék meg az „Életképek a huszadik századi 

Tahitótfaluból” című kiadvány bővítését.  

Gaál Sándorné: Javasolta, hogy inkább egy második kötet előkészítését kezdjék meg.  

Dr. Sajtos Sándor: Véleménye szerint a könyv bővítése lenne a cél. 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 Önkormányzat Képviselő-testületének 

184/2017. (09.07)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az 

„Életképek a huszadik századi Tahitótfaluból” című kiadvány bővítésének 

előkészítését.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Kulturális Bizottság  

Kubanek István: Beszámolt a Kulturális Bizottság 2017. szeptember 30-án tartott üléséről. Az 

ülés első napirendi pontjában Stumpf Péter beszámolóját hallgatta meg a Bizottság az 

önkormányzati portál fejlesztésére vonatkozóan. Jelenleg tesztelés alatt van, a fejlesztők 

várják a visszajelzéseket.  

A második napirendi pont az őszi programok megbeszélése volt, ahol a Bizottság egyetértett 

Dr. Sajtos Sándor polgármester úr javaslatával, mely szerint idén az „Itthon vagy! 

Magyarország szeretlek” rendezvény ne kerüljön megrendezésre, annak programelemei 

inkább a Vasárnapi Vásárnap rendezvény műsorában valósuljanak meg.  

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

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

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

Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

185/2017. (09.07)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 

2017. évben az „Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! rendezvény 

programelemei a Vasárnapi Vásárnap rendezvény műsorában valósuljanak 

meg.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

Határidő: 2017. szeptember 17.  

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Béres Gabriella művelődésszervező  
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Kubanek István: Beszámolt az október 6-ai és 23-i ünnepség előkészítéséről, majd javasolta, 

hogy a Pollack Emlékszoba ünnepélyes megnyitója átadása a 2018. évi Pollack napon 

történjék.  

Dr. Sajtos Sándor: Javasolta, hogy a 2018. évi programtervben szerepeltessék a fenti dátumot.  

Szociális Bizottság 

Schottner Jánosné: Sok kérelem érkezett be elsősorban a téli felkészülés tárgyában, a tüzelőre 

vonatkozóan. Felmerült az Idősek Napja rendezvény műsora is. Amennyiben a tavalyi 

előadókkal elégedett volt a Képviselő-testület akkor nekik jelezni kell, de ha új műsort 

szeretnének megvalósítani akkor most kell a módosítást megkezdeni. Az óvodások és az 

iskolások fontos fellépők hiszen a nagyszülők örömmel nézik az unokáikat.  

Nagyházu Miklós: Elmondta, hogy a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

elnökeként idén is csatlakozott a „TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért” elnevezésű 

mozgalomhoz. Várják az önkéntesek jelentkezését 2017. szeptember 16-án szombaton, a 

Duna-parti út és a Kemping utca sarkán.  

Dr. Sajtos Sándor: Felhívta a figyelmet, hogy a Duna-part ligetesítése, tisztítása, 

gyommentesítése is megkezdődik szeptember végén, szakhatóságokkal egyeztetve és 

együttműködve. Beszámolt az EuroVelo6 kerékpárúttal kapcsolatos fejleményekről. A térség 

polgármestereivel együtt támogatta a terveket, és azt kérték a szakemberektől, hogy a 

tanulmányt küldjék meg részükre.  

Ezt követően a Képviselő-testület 19:33 órától- 19:56 óráig szünetet tartott.  

7. npr. Tulajdoni ügyek 

 Rab Ferenc és Urbanek Ilona kérelme 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. Rab Ferenc és Urbanek Ilona 2017. augusztus 

30-án kelt levelében a tulajdonukban lévő 2022 Tahitótfalu, Cinke utca 15. számú ingatlan 

előtti közterület viacolorral történő burkolására kért engedélyt a Képviselő-testülettől. A 

helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy a kérelemben foglaltak megvalósításának 

akadálya nincs. Javasolta a határozati javaslat támogatását.  

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

aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

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

Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

186/2017. (09.07)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rab Ferenc és 

Urbanek Ilona részére, engedélyezi a tulajdonukban lévő 2022 Tahitótfalu, 

Cinke utca 15. számú ingatlan előtti közterületen, személy-, és 

gépkocsibejáró kialakítását, valamint viacolorral történő burkolását a 

mellékelt dokumentáció alapján.  

Az engedély megadása mellett felhívjuk kérelmező figyelmét, hogy 

kérelmező feladata és felelőssége olyan műszaki megoldás alkalmazása a 

személy-, és gépkocsibejáró kialakítása során, mely megakadályozza az 

esetlegesen előforduló csapadékvíz vagy hólé bejutását az ingatlanra.  

Az engedély megadása mellett felhívjuk kérelmező figyelmét, hogy a 

leburkolt közterület esetleges felbontása esetén, kártérítési és 

kármentesítési felelősséget Tahitótfalu Község Önkormányzata nem vállal.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

Határidő: 2017. október 30.  

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Strandhoz vezető, töltés melletti útszakasz javítása 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. Csereklye Ferenc a Cserker Top Kft képviselője, 

a strandhoz vezető töltés melletti útszakasz javítására a mellékelt árajánlatot adta, mely 

szerint a 175 fm hosszú 4 méter széles útszakasz javítása (átlag 15 cm vastagságban darált 

betonból, terítéssel, hengerezéssel együtt egyösszegben) 530.000 Ft + ÁFA, valamint 175 fm 

árok készítése (1 méter széles, 40 cm mélységben föld elterítéssel egyösszegben) 150.000 Ft 

+ ÁFA költséget jelentene az Önkormányzat számára. Az út javítása mindenképpen szükséges 

a strand kialakításához, melynek költsége a Fővárosi Vízművek Zrt-től kapott vízbázis-védelmi 

támogatási összegből kerül finanszírozásra. Javasolta a határozati javaslat elfogadását.  

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

aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

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

Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

187/2017. (09.07)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a strandhoz 

vezető töltés melletti útszakasz javításával a megismert árajánlat alapján a 

Cserker Top Kft. bízza meg, az alábbiak szerint: 

 175 fm hosszú, 4 méter széles útszakasz javítása: 530.000 Ft+ÁFA 

 175 fm hosszú, 1 méter széles, 40 cm mély árok készítése: 

 150.000 FT+ÁFA 

A Képviselő-testület a beruházás költségeit a Fővárosi Vízművek Zrt.-től 

kapott vízbázis-védelmi támogatási összegből finanszírozza, melyet a 

költségvetés a K71 (ingatlanok felújítása) során szerepeltet.   

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

Határidő: 2017. október 30. 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Pollack emlékszoba kialakítása – hajópadló elkészítése 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. Tavalyi évben, 2016. november 24-én a 

Képviselő-testület 241/2016. (11.24.) határozatával döntött a Pollack Emlékszoba 

kialakításáról, a Tahitótfalui Szent István Király Plébánia 2252 hrsz. alatt nyilvántartott, és az 

Önkormányzat által bérelt, eddig ebédlőként használt épületrészében.  

A bútorok restaurálása, az épület átalakítása és felújítása alapvetően a nyári időszakban 

történt, melynek során szükséges volt a terem hajópadlózása is. A beruházás költsége 698.357 

Ft volt.  

Fentiek ismeretében kérte a Képviselő-testületet, a határozati javaslat elfogadására.  

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

aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

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

Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

188/2017. (09.07)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pollack 

Emlékszoba hajdópadlózásának költségeit, 698.357 Ft-ot a költségvetés K71 

sorára (ingatlanok felújítása) biztosítja.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Tahitótfalu, 061/1 hrsz. földrészlet közös osztatlan tulajdon megszüntetése 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. Csereklye István 2017. februárjában több 

tulajdonában lévő ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását ajánlotta fel 

Tahitótfalu Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) számára. Ezek egyike a 

061/1 hrsz. alatt felvett, 173299 m2 területű erdő, rét, szántó, kivett út művelési ágú termőföld 

109. sorszám alatti 7824/294708 tulajdoni hányada volt.  

A Képviselő-testület 2017. február 14-i ülésén hozott 29/2017. (02.14.) határozatában 

foglaltak szerint a felajánlást elfogadta, és felhatalmazta a Polgármestert a határozat 

végrehajtására, valamint az ajándékozási szerződés aláírására.  

A döntést, valamint a szerződés aláírását követően az Önkormányzat ingatlan-nyilvántartási 

kérelmet nyújtott be a Szentendrei Járási Hivatal Földhivatali Osztálya felé, így a tulajdonjog 

bejegyzése a Földhivatal 33655/2017.03.07. ügyiratszámú határozata alapján 2017. március 

9-én megtörtént. 

A Földhivatali Osztály 2017. május 24-én kelt végzésében tájékoztatta az Önkormányzatot, 

hogy Csereklye István 2012. május 25-én a 061/1 helyrajzi számú külterületi ingatlan 

vonatkozásában osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti kérelmet, nyújtott be. Mivel 

megállapítást nyert, hogy kérelmező tulajdoni hányada időközben ajándékozás címén az 

Önkormányzat javára átjegyzésre került, felkérte az Önkormányzatot nyilatkozzon arról, hogy 

a kérelmet jogutódként fenntartja-e.  

A nyilatkozat megküldését követően 2017. július 11-én egyezségi tárgyalásra került sor, 

melyen a kérelmezők közötti egyezségi okirat aláírásra megtörtént, azonban az eljárás 

folytatásához – a kialakuló földrészletek földhivatal általi bejegyzése érdekében- szükséges a 

Képviselő-testület jóváhagyása is.   

Fentiek ismeretében kérte a Képviselő-testületet, a határozati javaslat elfogadására.  

Dr. Pálvölgyi Tamás: Ennek az ingatlannak több mint húsz tulajdonosa van, ilyen esetben a 

tulajdonostársak között valamilyen használati megállapodásnak kell lennie, de ezt nem látja 

az előzményekben.  

Dr. Sajtos Sándor: A Földhivatal által megbízott jogász egyeztet a tulajdonosokkal.  

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Elmondta, hogy az eljárás költségei nem az önkormányzatot 

terhelik. Használati megállapodásról nem volt szó, szerinte nem is lesz, hiszen osztatlan közös 

tulajdon esetén sokszor nincs a használatról megállapodás.  

Dr. Pálvölgyi Tamás: Véleménye szerint szükséges az eljárás lebonyolításához.  

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Felveti majd a következő tárgyaláson ezt a problémát.  

Dr. Pálvölgyi Tamás: Bejelentette, hogy egyéb okok miatt nem vesz részt a szavazáson.  
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Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 

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

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

Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. Dr. Pálvölgyi Tamás nem vett részt a 

szavazásban.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

189/2017. (09.07)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tahitótfalu 

külterület 061/1 hrsz. földrészlet kapcsán az osztatlan közös tulajdon 

megszüntetésére irányuló eljárásban felhatalmazza Dr. Sajtos Sándor 

polgármestert, hogy a kialakuló földrészletek Földhivatal általi 

bejegyzéséhez szükséges jognyilatkozatokat megtegye.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Polgáriné Rácz Katalin kérelme 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. Polgáriné Rácz Katalin, az ingatlana előtti 

közterület betonozására kért engedélyt a Képviselő-testülettől. Kérelmét azzal indokolta, hogy 

a téli csapadék olvadása után, illetve a nagy esőzések következében, a járdán álló víz a házat 

megrogyasztotta, továbbá a gépjárműbeálló két oldalán található betonoszlopot 

elmozdította. Javasolta a kérelem támogatását.  

Vaczó Zoltán: Megkérdezte, hogy a falukép szempontjából is megvizsgálták a beadványt?  

Dr. Sajtos Sándor: Nem változik a településkép. 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 Önkormányzat Képviselő-testületének 

190/2017. (09.07)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását 

adja a 2319 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának a kaput tartó oszlopok cseréjével 

egyidejűleg az autó bejáró betonozással történő kialakításához. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Iskola vizesblokk cseréje 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. A Képviselő-testület 150/2017. (06.28.) 

határozatában döntött a Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és AMI földszinti 

vizesblokkjának rekonstrukciójáról. A beruházás megkezdését követően az alábbi 

többletmunkák elvégzésére volt szükség:  

 Kőműves munkálatok (leszakadt téglák, falszakaszok helyreállítása, plusz vakolat 

leverése, aljzat kiegyenlítés, áthidalók beépítése): 365.000 Ft 

 Festési munkálatok (dryvit háló alkalmazása, háromszoros glettelés:  336.000 Ft 

 Egyéb (tanári mosdóban, wc-ben új oldalfali burkolat készítése, küszöbök, régi ajtók és 

régi csövek mázolása, radiátorok felszerelése:   79.000 Ft 

 780.000 Ft 

Tekintettel arra, hogy a fenti többletmunkák elvégzése szükséges volt, a sikeres beruházás 

érdekében, kérte Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. Mivel a témával 

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

elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

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

Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

191/2017. (09.07)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tahitótfalui 

Pollack Mihály Általános Iskola és AMI 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 

26. (1769/3 hrsz.) földszinti vizesblokk rekonstrukciója során elvégzett 

többletmunkák költségeire 780.000 Ft-ot biztosít a 2017. évi költségvetés 

K71 sorának (épületek felújítása) terhére.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 
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Határidő: 2017. október 30. 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Térfigyelő kamerarendszer bővítése 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. Tahitótfalu Község Képviselő-testülete 2016. 

február 11-én 19/2016. (02.11.) Kt. határozatával közterületi térfigyelő rendszer kiépítése 

mellett döntött, a kamerák felszerelési helyét és működtetési szabályait a 6/2016.(V.20.) 

önkormányzati rendelet tartalmazza. 

Az elmúlt évben számos esetben nyújtott segítséget a kamerarendszer üzemeltetése során 

rögzített képanyag a településen történt szabálysértések, bűncselekmények felderítésével 

kapcsolatosan. Tekintettel a pozitív tapasztalatokra árajánlatot kértünk be a B-Angel 

Biztonsági Szolgálat Kft.-től a jelenlegi rendszer bővítésére, hogy még hatékonyabban 

segíthessük a rendőri munkát, valamint, hogy még inkább növelhessük a településen lakók 

védelmét, biztonságát.  

A bővítés a meglévő rendszerhez csatlakozna, három újabb kamera elhelyezésére, 

felszerelésére kerülne sor. Egyik a Takarékszövetkezet (517.848 Ft + ÁFA), a másik a 

sportcsarnok (578.896 F + ÁFA), a harmadik a szabadidő park (543. 344 Ft + ÁFA) környezetét 

figyelné meg.   

A B-Angel Kft. által megküldött ajánlatban szereplő vállalási ár 1.640.088 Ft + ÁFA, mely 

tartalmazza az eszközigényt, az engedélyezési eljárás díját, annak bonyolítását, valamint a 

szerelési költségeket. A rendszer bővítése a Fővárosi Vízművek Zrt-től kapott vízbázis-védelmi 

támogatási összegből kerülne finanszírozásra.  

Fentiek ismeretében kérte a Képviselő-testületet, a határozati javaslat elfogadására. Mivel a 

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

javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

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

Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

192/2017. (09.07)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a térfigyelő 

kamerarendszer bővítésével a B-Angel Kft-t bízza meg a megismert árajánlat 

szerint.  

A vállalási ár: 1.640.088 Ft +ÁFA, mely tartalmazza a bővítéshez szükséges 

eszközigényt, az engedélyezési eljárás díját, annak bonyolítását, valamint a 

szerelési költségeket.  

A Képviselő-testület a beruházás költségeit a Fővárosi Vízművek Zrt.-től 

kapott vízbázis-védelmi támogatási összegből finanszírozza, melyet a 

költségvetés a K64 (egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése) során 

szerepeltet.   
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

Határidő: 2017. október 30. 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Elővásárlási jog bejegyzése a Tahitótfalu, 0169/103 hrsz-ú ingatlan 

vonatkozásában 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a határozati javaslatot. A Tahitótfalu, 0169/103 hrsz. alatt felvett 

terület vonatkozásában elővásárlási jog bejegyzését javasolta, az önkormányzati törvényben 

megfogalmazott önkormányzati feladatok ellátásának biztosítására. Mivel a témával 

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

elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

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

Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

193/2017. (09.07)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Tahitótfalu 

0169/103 hrsz. alatt felvett, kivett gazdasági épület és udvar megnevezésű ingatlanra 

elővásárlási jog bejegyzését, a településrendezési eszközeiben meghatározott alábbi célok 

megvalósításához: 

Az önkormányzati törvényben megfogalmazott önkormányzati feladatok, mint a: 

„településüzemeltetés, helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 

polgári védelem, katasztrófavédelem”, valamint a településfejlesztési koncepcióban rögzített 

alapelvek mit a „fenntarthatóság, környezettudatosság, kellemes lakókörnyezet és élettér 

kialakítása” érdekében az önkormányzat az alábbi feladatokat látja el: 

Közterületek karbantartása: zöldfelületek gondozása, virágosítás, ároktisztítások, 

hóeltakarítás, síkosságmentesítése, zöldhulladék elszállítása, erdőkarbantartás, feldolgozása, 

illegális hulladék lerakatok eltávolítása, árvízi védekezés. Környezetvédelmi járőr és mezőőr 

foglalkoztatása.  

Az önkormányzati feladatellátásokhoz szükséges eszközök, géppark, fokozatos bővülése miatt 

a szigeti településrészen olyan telephely kialakítása vált szükségessé, ahol a munkavégzéshez 

szükséges eszközök, fűnyíró, hótoló, a traktorok, gépjárművek, biztonságosan tárolhatók, 

valamint az útkarbantartásokhoz és árvízi védekezéshez szükséges depóniák elhelyezhetők, 

zöldhulladék feldolgozó üzem létesíthető. 

A szigeti településrészen a 0169/103 hrsz. az egyetlen ipari célra kijelölt olyan méretű terület, 

amelyen a településrendezési eszközökben megfogalmazott településrendezési célok 

megvalósíthatók.   
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A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az elővásárlási jog bejegyzése érdekében a 

szükséges rendelet tervezetet készítse elő. 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

Felelős:  Jegyző 

 Elővásárlási jog bejegyzése a Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 1812 hrsz.-ú 

ingatlanra 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a határozati javaslatot. A Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 1812 

hrsz. alatt felvett terület vonatkozásában szintén elővásárlási jog bejegyzését javasolta, a fenti 

indokokra hivatkozva. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 

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

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

Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

194/2017. (09.07)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Tahitótfalu 

belterület, Kossuth L. u. 43. szám alatti, 1812 hrsz-ú kivett lakóház, udvar megjelölésű 

ingatlanra elővásárlási jog bejegyzését, a településrendezési eszközeiben meghatározott 

alábbi célok megvalósításához: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben megfogalmazott nevelési, oktatási 

kötelező önkormányzati feladatok ellátása érdekében, valamint a településfejlesztési 

koncepcióban rögzített alapelvek mit a „fenntarthatóság, környezettudatosság, kellemes 

lakókörnyezet és élettér kialakítása” érdekében az önkormányzat a meglévő iskolaépület 

telkét szomszédos telkekkel lehetőség szerint bővíteni törekszik.  

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az elővásárlási jog bejegyzése érdekében a 

szükséges rendelet tervezetet készítse elő. 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

Felelős:  Jegyző 

 Bursa Hungarica pályázaton való részvétel a 2017/2018-as tanévre  

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2017. szeptember 1-én közzétette a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017/18. 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, 
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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): 

 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 (6 tanulmányi félévre pályázható): 

 lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén 

 hátrányos szociális helyzet 

 korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe 

Az előző tanévben 19 fiatal élhetett a pályázat adta kedvezményekkel.  

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

Csatlakozási nyilatkozatot 2017. október 03-ig vissza kell küldeni az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának, valamint az ütemterv alapján a szükséges műveleteket el kell végezni. 

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

aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

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

Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

195/2017. (09.07.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017/2018 

évi pályázatához. 

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetéséből biztosítja a 

támogatás pénzügyi fedezetét. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására, kihirdetésére.  

Határidő: 2017. október 3. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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 özv. Budai Mihályné kérelme 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. Kérelmező, a tulajdonában lévő épület 

homlokzatának helyreállítása során, vízzáró betonsáv létrehozására, ezzel egyidejűleg 

térburkolat lerakására kért engedélyt a Képviselő-testülettől. Mivel a témával kapcsolatban 

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

támogatja, kézfeltartással jelezze. 

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

Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

196/2017. (09.07.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 

özv. Budai Mihályné lakóépülete homlokzatának helyreállítása során az 

ingatlana Hársfa utcai szakaszának hosszában vízzáró betonsávot alakítsanak 

ki és térburkolatot készítsenek.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

Határidő: 2017. szeptember 7. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Orvosi rendelő felújítása 

Dr. Sajtos Sándor: Felkérte Ferenczy Barbara pályázati referenst a tájékoztatásra.  

Ferenczy Barbara pályázati referens: Elmondta, hogy az Ifjúság úti orvosi rendelő felújítás 

munkálatai jelenleg is zajlanak. A kivitelezés, a heti kooperációs megbeszélések eredményeit 

tekintve időben halad, késedelmet nem szenved. 

A felújítás bontási munkái során, az épület igen megromlott állaga miatt számos, előre nem 

látható hiányosságot tárt fel a kivitelező, ezek javítása a vállalt műszaki tartalom biztosítása 

érdekében elkerülhetetlen többletköltséget jelent. 

A szerződésben vállalt határidő (2017. augusztus 02 + 80 nap) megtartása miatt, ezekben a 

kérdésekben a kivitelező a műszaki ellenőrrel és az önkormányzat illetékeseivel egyeztetve a 

szükséges pótmunkáról költségkimutatást készített. 

A rekonstrukcióra elnyert pályázati támogatás az önrésszel egybeszámítva bruttó 29.138.939 

Ft. 

A pótmunkák pontos felmérését követően, a kivitelező elkészítette a többletköltségre 

vonatkozó kimutatást, melyet a műszaki ellenőr megvizsgált, megalapozottnak ítélte és 

jóváhagyta. A pótmunka összege: bruttó 12.504.137 Ft  

A fentiekben előadott tények ismeretében kérte a Képviselő-testületet a határozati 

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

aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

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

Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

197/2017. (09.07.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” című pályázatból 

megvalósuló Ifjúság úti orvosi rendelő felújításához kapcsolódó pótmunkát 

megalapozottnak tekinti, annak költségvetését elfogadja. 

A többletköltség összegét 12.504.137 Ft-ot a kivitelező Terra Épker Hungária 

Kft. által benyújtott tételes kimutatás alapján, a műszaki ellenőr 

jóváhagyásával a költségvetés K71 (felújítások) sorának terhére biztosítja és 

felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó eljárás lefolytatására, valamint 

a szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Dunakanyar SE kérelme 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a kérelmet: sportcsarnok térítésmentes használata a helyi 

gyermekek labdarúgó foglalkozásainak lebonyolítására. Az edzéseket szerdai napokon 

tartanák, 18:00-19:00 óráig. Javasolta a kérelem támogatását. Mivel a témával kapcsolatban 

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

támogatja, kézfeltartással jelezze. 

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

Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

198/2017. (09.07.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunakanyar 

Sportegyesület számára a helyi gyermekek labdarúgó foglalkozásának 

lebonyolítására 2017. szeptember 1-től, 2018. május 31-ig, szerdai napokon 

18-19 óráig a sportcsarnokot térítésmentesen biztosítja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 
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Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Sportcsarnok padlóburkolatának tárolása  

Csörgő Mihály: Ismertette a Janser Kft.től érkezett árajánlatot és elmondta, hogy ennél 

olcsóbb megoldás nincs, több esetben is egyeztettek a kérdésről, helyszíni szemléken.  

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 

199/2017. (09.07.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sportcsarnok 

padlóburkolatának tárolására a Janser Kft. -től érkezett árajánlatot 

elfogadja. 

A Képviselő-testület a tároló berendezések (manuális le-, és feltekercselő, 

profilos cső akasztó nélkül, szőnyeggurító, be és kiakasztó egység) 

megvásárlásának költségét 846.620 Ft + ÁFA összeget, a 2017. évi 

költségvetés K64 (egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése) sorára 

biztosítja.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: 2017. október 31. 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Orvosi ügyelet kazáncseréje 

Dr. Sajtos Sándor: ismertette az előzményeket (orvosi ügyelet fűtéskorszerűsítése), és 

javasolta a határozati javaslat elfogadását. Elmondta, hogy a vállalási árat, az orvosi ügyeletet 

működtető hét település (Visegrád, Dunabogdány, Leányfalu, Kisoroszi, Szigetmonostor, 

Pócsmegyer, Tahitótfalu) közösen finanszírozná. 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.  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

200/2017. (09.07.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az orvosi ügyelet 

(2022 Tahitótfalu, Visegrádi út 12.) épületének kazán cseréjével Rácz András 

egyéni vállalkozót bízza meg a megismert árajánlat alapján.  

A vállalási ár: 1.077.369 Ft.  

A beruházás költségét az orvosi ügyeletet működtető települések (Visegrád, 

Dunabogdány, Kisoroszi, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Leányfalu, 

Tahitótfalu) egyenlő arányban finanszírozzák.  

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

érintett településekkel történő egyeztetésre. 

Határidő: 2017. október 31. 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

8. npr. Egyebek 

Dr. Sajtos Sándor: Elmondta, hogy a közös hivatal működésével, illetve egyes tulajdoni ügyek 

vonatkozásában, a személyiségi jogok védelmében zárt ülés lefolytatását javasolta. Mivel a 

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

javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

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

Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

201/2017. (09.07.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tahitótfalui 

Közös Önkormányzati Hivatal működésére, illetve egyes tulajdoni ügyek 

tárgyalására zárt ülést rendel el.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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 Tahitótfalui Óvodák kérelme 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a kérelmet (óvodai labdarúgó edzések lebonyolításához a 

sportcsarnok térítésmentes használata), és javasolta annak támogatását az elmúlt évekhez 

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

képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

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

Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó 

Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

202/2017. (09.07.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodások 

labdarúgó csapata számára 2017. szeptember 1-től, 2018. május 31-ig, 

pénteki napokon 16:30-17:30 óráig a sportcsarnokot térítésmentesen 

biztosítja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Schottner Jánosné: A Gyöngyvirág utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca sarkán lévő sövény 

akadályozza a kifordulást az utcából, ami egyre nagyobb gondot okoz.  

Dr. Sajtos Sándor: Megköszönte az észrevételt és ígéretet tett a probléma kezelésére. 

Dr. Pálvölgyi Tamás: A hajóállomás állapotában történt-e előrelépés? 

Dr. Sajtos Sándor: A tulajdonos tájékoztatása szerint, az ősz folyamán cserélni fogja a MAHART 

a mostani hajóállomást, és egy új kerül majd a helyére. A Képviselő-testület vételi szándékát 

a tulajdonos nem fogadta el.  

Ezt követően a Képviselő-testület 20:49 órától zárt ülésen folytatta munkáját, majd Dr. Sajtos 

Sándor polgármester megköszönte a képviselők munkáját és az ülést 21:15 órakor bezárta.  

K.m.f. 

Dr. Sajtos Sándor Eőryné Dr. Mezei Orsolya 

polgármester jegyző 

 


