Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szám:
Határozatok száma:
Rendeletek száma:

2/2017.
18/2017. (02.14.) - 38/2017. (02.14.)
2/2017. (II.15.), 3/2017.(II.15.), 4/2017. (II.15.)

JEGYZŐKÖNYV
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 14-én megtartott nyílt üléséről
Tárgyalt napirendi pontok:
1. A március 15-i ünnepség előkészítése
Előterjesztő: Kubanek István Kulturális Bizottság elnöke
Béres Gabriella művelődésszervező
2. A környezetvédelemről szóló 23/2000 (XII.08.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
3. A Tahitótfalu Község Díszpolgára, a Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés, a Tahitótfalu Ifjú
Tehetsége díj és a Tahitótfalu Pedagógusa díj alapításáról és adományozásának rendjéről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
4. A reklámhordozókról szóló 15/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése
Előterjesztő: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
5. Tahitótfalu Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke
6. Döntés a „Vállalkozási szerződés keretében mederburkolási feladatok ellátása a Villám
patak mentén” elnevezésű beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok értékelését
követően – kivitelező kiválasztása
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
7. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző

1

8. Tahitótfalui Óvodák nyári zárva tartásának elfogadása
Előterjesztő: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
9. Tulajdoni ügyek
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
10. Bizottságok tájékoztatója
Előterjesztő: Bizottsági elnökök
11. Egyebek

2

Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 14-én 18:00
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Képviselők:

Dr. Sajtos Sándor polgármester
Csörgő Mihály alpolgármester
Gaál Sándorné
Karácsony Ádám
Kubanek István
Nagyházu Miklós
Dr. Pálvölgyi Tamás
Vaczó Zoltán

Távol maradt képviselők:

Schottner Jánosné

Tanácskozási joggal:

Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
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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 módosítását, kérdezte a képviselőket, aki a
módosítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2017. (02.14.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban
meghirdetett napirendek sorrendjét módosítja és a Tahitótfalu Község
Önkormányzata 2017. évi költségvetése napirendet másodikként tárgyalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
végrehajtására, a napirend módosítására.
Határidő:
Felelős:

Polgármestert

a

határozat

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Schottner Jánosné 18:07 órakor megérkezett az ülésre.
Napirend előtt Árvavölgyi Béla lelkipásztor úr szót kért, és megköszönte az Ökumenikus Imahét
zárórendezvényének lebonyolításában az Önkormányzat közreműködését, mind a berendezés,
mind a sportcsarnok térítésmentes igénybevételére vonatkozóan. Megköszönte továbbá a
Visegrádi Ásványvíz Kft. által nyújtott támogatást, hiszen a nyári táboroztatás során a Kft.
biztosította a táborozók számára az ivóvizet.
Dr. Sajtos Sándor: Örömmel számolt be arról, hogy településen jelen lévő baptista, katolikus,
illetve református felekezetekkel, illetve azok vezetőivel kiváló az együttműködés, és
biztosította Árvavölgyi Béla lelkész urat, az önkormányzat további támogatásáról.
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1. A március 15-i ünnepség előkészítése
Kubanek István: Rövid tájékoztatást ad a programról. Az ünnepség keretében kerül majd
átadásra a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány által alapított Ifjúsági Díj. Kérdezte, van e
arra lehetőség, hogy a délelőtti órákban tartsák az ünnepséget.
Béres Gabriella művelődésszervező: Elmondta, hogy az iskola kérésére a délutáni órákban
tervezik az ünnepség lebonyolítását.
Dr. Sajtos Sándor: Kérte Zakar Ágnes iskolaigazgató asszonyt, hogy konzultájon a kollégákkal,
de a műsor jellegénél fogva a szervezők kérték a délutáni időpontot, ezért a hagyományoknak
megfelelően az ünnepség március 15-én 18:00 órakor kerül lebonyolításra.
Béres Gabriella: Röviden ismertette az ünnepség tervezett programjait, valamint tájékoztatta
a Képviselő-testületet Szöllősi Ferenc sporteredményeiről (Triatlon sportág: U19-es magyar
válogatott „A” kerettag, Országos Terep Triatlon: Magyar Bajnok, CycloCross szakág: Magyar
Bajnok).
Dr. Sajtos Sándor: Javasolta, hogy 2017. évben a Tahitótfalu Ifjú Tehetsége Díjat Szöllősi
Ferenc sportoló kapja, az elmúlt években elért eredményeiért. Mivel a témával kapcsolatban
hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslat elfogadását
támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2017. (02.14.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu Ifjú
Tehetsége díjat 2017. évben Szöllősi Ferenc sportolónak adományozza a
triatlon és a CycloCross sportágban elért eredményeiért.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

2. Tahitótfalu Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének elfogadása
Gaál Sándorné: A Pénzügyi Osztály és a Gazdasági Bizottság részéről a költségvetés tervezése
befejeződött. Ezzel és a költségvetési rendelettel kapcsolatban a Gazdasági Bizottság
meghozta határozati javaslatát. A költségvetés összeállításánál figyelembe vették, az előző évi
teljesítést, az előző évi juttatások mértékét, a folyamatban lévő pályázatok, a felújítások,
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karbantartások szükséges forrásigényét és hosszú távú kötelezettségüket is. Ismertette a
Bevételi oldal alakulását: Az állami normatíva, mely feladat hozzárendeléssel van
meghatározva 19,8 M Ft-tal több a 2016. évinél. A helyi adóbevételeket az előző év
előirányzatával egyezően, a saját működési bevételeket az előző év teljesítését figyelembe
véve, az erdőgazdálkodási bevételt 20 M Ft-ra (4,3 M Ft-tal kevesebbre a 2016. évi
teljesítéshez képest) tervezték, míg a Fővárosi Vízművektől átvett pénzt a Vízművek
kalkulációja alapján állították be. A fejlesztési célú támogatás 350.000.000 Ft, mely forrás a
következő célok megvalósításának fedezete: 220 M Ft az egészségház építésére, 80 M Ft
utakkal kapcsolatos kiadásokra, 50 M Ft az Ifjúsági Tábor felújítására fordítható.
Elmondta, hogy az előző évi pénzmaradvány 108.152.374 Ft.
A kiadási oldal az alábbiak szerint alakul: A működési kiadásokat az első tervezethez képest
(52,2 M Ft helyett) 551.293.916 Ft-ra tervezték 25,8 M Ft-tal többre az előző évinél.
Figyelembe vették a megemelkedett üzemeltetési költségeket (például az új konyha-ebédlővel
kapcsolatban zöldterületek karbantartása). A hiteltörlesztésre a kamat és tőkeösszeget
betervezték 10.966.243 Ft összegben, a szociális kiadások tervezését a Szociális Bizottság
elvégezte 34.153.000 Ft normatív állami támogatást figyelembe véve. A támogatási körből
kikerültek olyan tételek, melyek inkább a szociális kiadásokat érintik, például a Figyelj Rám!
Alapítvány éves támogatása. Fejlesztési támogatásra ebben az évben 4 M Ft keretösszeget
állítottak be a Képviselő-testület korábbi döntését figyelembe véve, ennek felhasználása a
lakosság által benyújtott értékvédelmi pályázatok kapcsán kerül majd felhasználásra.
Működési támogatásokra 13 M Ft a tervezet. A négy pályázattal kapcsolatos szükséges önerőt
is betervezték összesen 12.674.560 Ft összegben. Az orvosi rendelő felújításának költségeit
29.138.939 Ft összegben szerepeltették, erre a felújításra pályázat útján nyert a település
forrást, mely a költségvetési számlára előző évben folyt be. A fejlesztési célú támogatás
350.000.000 Ft, melynek felhasználási területeit a bevételi oldal ismertetése során már
érintették. Felújítási kiadásokra a Településfejlesztési Bizottság javaslatát támogatva 24 M Ft
szerepel a költségvetésben. A működési céltartalék 11.169.233 Ft, a céltartalék 9.000.000 Ft.
A költségvetés főösszege: 1.076.731.734 Ft.
Összegezve a költségvetésről elmondható, hogy a kötelező feladatokra a fedezet biztosítva
van, a támogatások mértéke megmaradt, bizonyos területeken emelést is történt (civil
szervezetek támogatása, fejlesztési támogatás).
A dolgozói juttatások ebben az évben is aktuális formában biztosításra kerülnek, a dolgozók
teljesítményének elismeréseként a jutalmazásra megfelelő keretösszeget különítettek el.
A sikeres pályázatok önrészét figyelembe véve, a bevételi oldal mérsékelt tervezésével a
tartalék is biztosítva van a költségvetésben.
A 2017-es év is a kiegyensúlyozott működés, felelős gazdálkodás mellett a fejlesztések és
beruházások éve lesz. Ez mind úgy valósul meg, hogy nem rakott nagyobb terhet a Képviselőtestület a lakosság vállára. Új adónem nem kerül bevezetésre és az építményadó mértéke is
változatlan marad a 2017-es adóévben.
Javasolta, hogy az alpolgármester részére 500 e Ft éves költségvetési keret legyen rögzítve a
költségvetési rendeletben.
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A Gazdasági Bizottság határozati javaslata alapján a település 2017. évi költségvetését és az
ahhoz kapcsolódó költségvetési rendeletet elfogadásra javasolta.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte
a képviselőket, aki a rendelet-tervezet elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2017.(II.15) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
3. Környezetvédelemről szóló 23/2000 (XII. 08.) önkormányzati rendelet módosítása
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
tv. (Mötv.) 42.§ 1. pontja alapján a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a
rendeletalkotás.
A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Képviselő-testület 216/2016.
(11.24.) Kt. határozatának megfelelően, elkészítették a környezetvédelemről szóló 23/2000.
(XII.08.) önkormányzati rendelet módosítását.
A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény,
valamint a Képviselő-testület, a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
szóló 17/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelete alapján a rendelet-tervezetet társadalmi
egyeztetésre kell bocsátani.
Kérte a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 1. számú mellékleteként becsatolt, a
környezetvédelemről szóló 23/2000. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendeletet-tervezetet tárgyalja meg és elfogadása előtt bocsássa társadalmi egyeztetésre.
Nagyházu Miklós: A Bizottság javasolta, hogy azokon a napokon amikor égetni lehet, 7 órától
legyen lehetőség.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki az előkészített rendelet-tervezet társadalmi vitára bocsátását
támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, 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
20/2017. (02.14.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Önkormányzat
17/2012. (XII.14.) a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi
részvételről szóló rendelete alapján, a környezetvédelemről szóló 23/2000.
(XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet,
2017. március 01. napjáig társadalmi egyeztetésre bocsátja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt a határozat végrehajtására, a
rendelet-tervezet közzétételére az Önkormányzat hivatalos honlapján.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Eőryné dr. Mezei Orsolya jegyző2

4. A Tahitótfalu Község Díszpolgára, a Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés, a
Tahitótfalu Ifjú Tehetsége Díj és a Tahitótfalu Pedagógusa Díj alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Ismertette az előterjesztést: A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 42.§ 1. pontja alapján a Képviselőtestület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás, 3. pontja alapján pedig a
kitüntetések és elismerő címek alapítása.
A Képviselő-testület a 211/2016.(11.24.) Kt. határozatával döntött, hogy Tahitótfalu
Pedagógusa díjat is alapít. A rendelet bevezető része is változik, amit a Jat. szerint nem lehet
módosítani, csak új rendelet megalkotásával.
A Képviselő-testület a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló
17/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelete alapján, a rendelet-tervezetet nem kell társadalmi
egyeztetésre bocsátani.
Kérte a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 1. számú mellékleteként becsatolt, a
Tahitótfalu Község Díszpolgára, a Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés, a Tahitótfalu Ifjú
Tehetsége díj és a Tahitótfalu Pedagógusa díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
önkormányzati rendeletet minősített többséggel fogadja el.
Indokolás
I. Általános indoklás
A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vették a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvényt, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt
szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a hivatkozott
rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet.
Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként
lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet
indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az
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Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján
nem lehet ellentétes.
A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 42.§ 1. és 3.
pontja alapján a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás és a
kitüntetések és elismerő címek alapítása.
II. Részletes indoklás
A Rendelet 1. §-ához: A kitüntetések felsorolását tartalmazza.
A Rendelet 2-5. §-ához: Az elismerések részletszabályit tartalmazza.
A Rendelet 6. §-ához: Az adományozás rendjét tartalmazza.
A Rendelet 7. §-ához: Az elismerések visszavonásának rendjét tartalmazza.
A Rendelet 8. §-ához: Vegyes rendelkezéseket tartalmaz.
A Rendelet 9. §-ához: A hatálybalépésre és a kihirdetésre vonatkozó szabályokat tartalmazza.
Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak megfelelően
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: „17. § (1)
A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű –
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az
előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.”
A módosító rendelet tervezetében foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében
foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége: A Képviselő-testület döntése alapján.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai: Társadalmi, gazdasági és
költségvetési hatását vizsgálva megállapítható, hogy társadalmi, gazdasági hatása van.
Költségvetési hatása van.
A rendeletet-tervezetet társadalmi egyeztetésre nem kell bocsátani.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai: Nem releváns.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem releváns.
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V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai: A szükséges személyi és tárgyi
feltételek biztosítottak.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Nincs.
Dr. Sajtos Sándor: Egyeztetett a képviselőkkel, és az alábbiak szerint javasolta a kitüntetéssel
járó pénzjutalom összegét meghatározni:
 Tahitótfalu Díszpolgára kitüntetés esetén: 150.000 Ft,
 Tahitótfalu Emlékérem kitüntetés esetén: 80.000 Ft,
 Ifjú Tehetsége Díj kitüntetés esetén: 30.000 Ft,
 Tahitótfalu Pedagógusa kitüntetés esetén: 80.000 Ft.
Csörgő Mihály: A jelenleg hatályban lévő rendelet szerint a Tahitótfalu Emlékéremmel
kitüntetettek méltánytalanul kevés, 20.000 Ft pénzjutalomban részesültek eddig.
Dr. Pálvölgyi Tamás: Javasolta, hogy a Tahitótfalu Pedagógusa Díjjal kitüntetett pedagógusok
100.000 Ft pénzjutalomban részesüljenek.
Csörgő Mihály: A díszpolgári címet ki kell érdemelni. Nem javaslom a módosítást.
Dr. Pálvölgyi Tamás: Véleménye szerint a pedagógusok munkája igen nagy felelősséggel jár,
ezért javasolta a pénzjutalom további emelését.
Gaál Sándorné: Ezek csak jelképes összegek, nem anyagi megbecsülés, nem javaslom a
további emelést.
Dr. Sajtos Sándor: Nem javasolja a pedagógus díjjal járó pénzjutalom további emelését.
Kérdezte Dr. Pálvölgyi Tamás képviselőt ragaszkodik-e a javaslatához.
Dr. Pálvölgyi Tamás: Visszavonta a javaslatát.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki az előkészített rendelet-tervezet elfogadását támogatja,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), 1
ellenszavazattal (Dr. Pálvölgyi Tamás), tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2017. (II. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A TAHITÓTFALU KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA, A TAHITÓTFALUÉRT EMLÉKÉREM KITÜNTETÉS,
A TAHITÓTFALU IFJÚ TEHETSÉGE DÍJ ÉS A TAHITÓTFALU PEDAGÓGUSA DÍJ
ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL
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5. A reklámhordozókról szóló 15/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Ismertette az előterjesztést: A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 42.§ 1. pontja alapján a Képviselőtestület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. §-a értelmében önkormányzati rendelet
esetén a jegyző gondoskodik arról, hogy az
a) elavult, szükségtelenné vált,
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára
gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,
d) normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan,
vagy
e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító jogszabályi
rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor.
A reklámhordozókról szóló 15/2005. (VII.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
rendelet) tartalmi felülvizsgálata megtörtént. A rendelet a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénnyel szemben
indokolatlanul párhuzamos és többszintű szabályozást megvalósító jogszabályi
rendelkezéseket tartalmaz, ezért hatályon kívül helyezése indokolt.
Kérte a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 1. számú mellékleteként becsatolt, a
reklámhordozókról szóló 15/2005. (VII.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló önkormányzati rendeletet minősített többséggel fogadja el.
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: tv.) alapján, a
Képviselő-testület 2017. október 01-ig településképi rendeletet alkot, amelyben megállapítja
a településképi követelményeket. Ezt megelőzően, a településképi rendelet szakmai
megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyvet készít.
A hivatkozott tv. alapján, a Módtv. hatálybalépését (2017.01.01.) megelőzően elhelyezett
olyan reklámhordozó, amely nem felel meg e törvény - Módtv. által megállapított –
rendelkezéseinek, valamint a felhatalmazása alapján megalkotott kormányrendelet és
településképi rendelet rendelkezéseinek, legfeljebb 2020. december 31. napjáig használható
reklám közzététele céljából.
A reklámhordozó használatára vonatkozó, határozott időre szóló szerződés időbeli hatálya
nem hosszabbítható meg, és az érintett reklámhordozó használatára új szerződés nem
köthető, kivéve, ha a reklámhordozót e törvény és a végrehajtására kiadott rendeletek
követelményei szerint, településképi bejelentési eljárás alapján átalakították.
A határozott időre szóló szerződés lejártával, vagy a felülvizsgálat alapján megállapított
legfeljebb 6 hónap felmondási idő leteltével, a reklámhordozót a tulajdonosa köteles a saját
költségén eltávolítani.
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A helyi önkormányzat képviselő-testülete az e törvény felhatalmazása alapján kiadott – a
Módtv. rendelkezéseit végrehajtó – kormányrendelet hatálybalépését (2017.01.01.) követő
90 napon belül felülvizsgálja a Módtv. hatálybalépésekor fennálló, a település közterületének
reklámcélú hasznosítására vonatkozó szerződéseit.
Ha a szerződésmódosítás, vagy az eredeti szerződés helyébe lépő új szerződés megkötése
meghiúsul, a helyi önkormányzat a szerződést – a szerződés szerinti felmondási jog
gyakorlásán túlmenően – hathavi felmondási idővel felmondhatja.
Az Önkormányzatnak jelenleg egy céggel van élő, határozatlan időre kötött szerződése
reklámtáblákkal kapcsolatosan.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte
a képviselőket, aki az előkészített rendelet-tervezet elfogadását támogatja, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2017. (II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Dr. Sajtos Sándor: Javasolta a JCDeux Hungary Zrt-vel 2013. január 01-jén létrejött
reklámtáblák kihelyezésére vonatkozó közterület használati szerződés felmondását az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint. Mivel a témával kapcsolatban
hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a határozati javaslat
elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2017. (02.14.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Önkormányzat és a JCDecaux Hungary Zrt. (székhelye: 1027 Budapest,
Ganz u. 16. IV. em., adószáma: 13408381-2-41, képviseli: Samu Tímea és
Szelei Szilárd vezérigazgató) között, 2013. január 01-én létrejött,
reklámtáblák kihelyezésére vonatkozó, határozatlan idejű közterület
használati szerződést, a felmondás kézhezvételétől számított 6. hónap
végével felmondja.
A reklámhordozót a tulajdonosa köteles a saját költségén eltávolítani és az
eredeti állapotot visszaállítani.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására.
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

6. Döntés a „Vállalkozási szerződés keretében mederburkolási feladatok ellátása a
Villám patak mentén elnevezésű beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok
értékelését követően – kivitelező kiválasztása
Dr. Sajtos Sándor: Elmondta, hogy a vis maior pályázattal kapcsolatban beérkezett ajánlatok
értékelési jegyzőkönyvét, valamint a bíráló Bizottság által hozott határozatot a képviselők
részére megküldték. Javasolta a Bíráló Bizottság határozatával megegyező határozati javaslat
elfogadását. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2017. (02.14.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő a
„Vállalkozási szerződés keretében mederburkolási feladatok ellátása a
Villám patak mentén” elnevezésű, a beszerzési eljárásban felállított Bíráló
Bizottság határozata alapján az alábbiak szerint rendelkezik:
 az M-FMGÉP Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlatát
érvényesnek nyilvánítja,
 az eljárást eredményesnek nyilvánítja,
 az eljárás nyertesének az M-FMGÉP Korlátolt Felelősségű Társaság
ajánlattevőt hirdeti ki, és ezen ajánlattevővel vállalkozási szerződést
köt.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására, a
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

7. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Kisorosziban az időközi
választást május 14-re írták ki.
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Dr. Sajtos Sándor: Elmondta, hogy az Eperfesztivál területének használatára a szerződés
aláírásra került, a területet térítésmentesen bocsátotta rendelkezésre az ingatlan tulajdonosa.
Érkezett a MAHART PassNave Kft. marketing igazgatójától egy levél, melyben arról adnak
tájékoztatást, hogy a menetrend szerint közlekedő hajók kikötését jelenleg nem látják
megvalósíthatónak, mivel a tahitótfalui kis Duna-ági kikötő műszaki állapota ezt nem teszi
lehetővé, illetve a kikötőre vonatkozó különböző hatósági engedélyek lejártak. Ennek
érdekében kérte a tulajdonossal történő egyeztetést. A környéken lévő kikötők a Kft.
tulajdonában vannak, kivéve a Tahitótfaluban lévőt. Elég nagy problémát jelentene, ha
Tahitótfaluban, a mikrotérség legnagyobb településén nem állna meg hajó, főleg azért, mert
2017-ben sokkal nagyobb számú menetrendszerinti járat fog közlekedni a Dunakanyarban.
Kérte a Képviselő-testületet hatalmazza fel a tekintetben, kérjen be információt a
tulajdonostól, hogyan és milyen formában látja a hajóállomás biztonságos üzemeltetését
megoldani. Szentendrén, Leányfalun, Dunabogdányban és Visegrádon ez a lehetőség rendben
van, Tahitótfalu az egyetlen település ezen a dunai ágon, ahol gyakorlatilag ennek a műszaki
problémai fennállnak. Javasolta, kérjenek tájékoztatást a tulajdonostól hogyan látja a
működést biztosítani 2017-ben illetve az azt követő időszakban. Mivel a témával kapcsolatban
hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a határozati javaslat
elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2017. (02.14.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Magyar
Zoltánt, hogy a tulajdonában lévő kikötő 2017. illetve a további évekre
vonatkozó üzemeltetésének tervéről szíveskedjék tájékoztatást adni,
tekintettel arra, hogy a MAHART marketing igazgatóját kapott tájékoztatás
szerint a kikötő jelenlegi műszaki állapota kétségessé teszi, a 2017-es
szezonban a menetrendszerinti közlekedés lebonyolítását Tahitótfalu
közigazgatási területén lévő Kis Duna-ágon elhelyezkedő kikötőre
vonatkozóan.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására, a
dokumentumok bekérésére.
Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Csörgő Mihály: Jelenleg az önkormányzat azért nem tud lépni, mert a kikötői jog és minden
engedély tudomásuk szerint a jelenlegi tulajdonos birtokában van. Addig nem lehet előrelépés
ameddig ezek a kérdések nem tisztázódnak.
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Dr. Sajtos Sándor: Magyar Zoltán tulajdonosnak rendelkeznie kell forgalmi engedéllyel és
kikötői jogosítvánnyal. Mivel érint állami területet is, a Közép – Duna- völgyi Igazgatósággal
szerződést kellett kötni, amely a parti szakasz használatára vonatkozik, illetve a Nemzeti
Közlekedési Hatóság engedélyével is rendelkeznie kell.
Idén is le kell adni a Fővárosi Vízmű Zrt-től kapott 1 %-os kompenzáció felhasználási tervét,
melyet elfogadásra javasolt. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem
volt, kérdezte a képviselőket, aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2017. (02.14.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 10
éves vízbázis-védelmi koncepciója alapján a 2017. évi támogatás
felhasználásának tervét elfogadja, melynek végrehajtására a Polgármestert
felkéri.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat megküldésére.
Határidő:
Felelős:

2017. április 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: Február 3-án ülésezett a Dunakanyari Önkormányzati Társulás, valamint a
Szigeti Önkormányzati Társulás is. Mindkét Társulás ülésén elfogadták a 2017. évi
költségvetést, melyet a tagönkormányzatoknak jóvá kell hagyniuk. Javasolta a Dunakanyari
Önkormányzati Társulás költségvetésének elfogadását. Mivel a témával kapcsolatban
hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a határozati javaslat
elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2017. (02.14.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dunakanyari
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által, az Áht 2011. évi CXCV.
törvény 23 § - 26. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, figyelembe véve a
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368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait, a Társulás 2017.
évi költségvetését elfogadja, a határozat melléklete szerint.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Dr. Sajtos Sándor: Javasolta a Szigeti Önkormányzati Társulás költségvetésének jóváhagyását.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2017. (02.14.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigeti
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által, az Áht 2011. évi CXCV.
törvény 23 § - 26. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, figyelembe véve a
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait, a Társulás 2017.
évi költségvetését elfogadja a határozat melléklete szerint.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Ezt követően a Képviselő-testület 19:30-19:45 óráig szünetet tartott.
8. Tahitótfalui Óvodák nyári zárva tartásának elfogadása
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény (továbbiakban Nkt.) 83.§ (2) bekezdése szerint a fenntartó dönt az óvodába
jelentkezés módjáról és meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok
számát. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) számú EMMI
rendelet 20. §-a rendelkezik az óvodai beiratkozás szabályairól és időpontjáról.
Az alábbiakban az előterjesztés 2017/2018-as nevelési évre történő beiratkozás időpontjára
tesz javaslatot.
I. A beiratkozás időpontja:
A 20/2013. (VIII.31.) számú EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése kimondja, hogy az óvodai
beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai
beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról közleményt vagy
hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, illetve a helyben szokásos módon.
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A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza:
 az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év
meghatározásáról,
 az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
 a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
 az
óvodáztatási
kötelezettség
nem
teljesítése
esetén
alkalmazható
jogkövetkezményekről,
 az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a
nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
 az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok
elérhetőségéről,
 az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást,
 az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely
legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap,
valamint
 a jogorvoslati eljárás szabályait.
A fentiek értelmében a 2017/2018-as nevelési évben a Tahitótfalui Óvodákba 2017. május 2.
napjától 2017. május 12. napjáig, 08:00-16:00 között kötelező mindazon gyermekek beíratása,
akik 2017. augusztus 31. napjáig betöltik harmadik életévüket.
Felhívom a figyelmet, hogy 2015. szeptember 1-től az Nkt. értelmében a kötelező óvodai
nevelésben résztvevők köre öt éves korról hároméves korra változik. A gyermeknek abban az
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő
napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
A Tahitótfalui Óvodák a 2017/2018-as nevelési évre azokat a beiratkozókat is várja, akik 2018.
május 31-ig a 3. életévüket betöltik, mert a köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és
fél éves gyermekek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesíthető.
A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető, valamint a gyermek három éves
korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába
járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi
napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör
betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés
országos alapprogramjában foglalt követelményeket.
Nkt. 8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy
ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesíthető.
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A 2013. szeptember 1-vel hatályba lépett 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú
melléklete szerint gyermekcsoportonként a csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb,
mint 2 m2 /fő.
Az Nkt 49. §-a értelmében a gyermek a harmadik életévének betöltése után elsősorban abba
az óvodába vehető fel, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. A felvételről,
átvételről az óvoda vezetője dönt. Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a felvehető
gyermekek számát, az intézmény fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a
felvételre. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az
óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. Az óvoda
folyamatos felvételt biztosító intézmény. Ha a gyermekek az év folyamán a 3. életévük
betöltésével a felvételre jogosulttá válnak, a szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét
bármikor kérheti.
II. A nyári zárás időpontja:
Tótfalu I. sz. Óvoda: 2017. július 10. napjától - 2017. augusztus 18. napjáig. Nyitás: 2017.
augusztus 21.
Tahi II. sz. Óvoda: 2017. június 19. napjától - 2017. július 28. napjáig. Nyitás: 2017. július 31.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2017. (02.14.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza a
Tahitótfalui Óvodák 2017/2018-as nevelési évre történő beiratkozásának
időpontját:
2017. május 2. napjától 2017. május 12. napjáig, 08:00-16:00 között
kötelező mindazon gyermekek beíratása az óvodába, akik 2017. augusztus
31. napjáig betöltik a harmadik életévüket, nekik a nevelési év kezdő
napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt venniük.
A 2017/2018-as nevelési évre azokat a beiratkozókat is várja az óvoda,
akik 2018. május 31-ig a 3. életévüket betöltik, mert a köznevelési törvény
alapján lehetőség van a két és fél éves gyermekek felvételére is abban az
esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek
óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A Tahitótfalui Óvodák felvételi körzethatára: Tahitótfalu Község
közigazgatási területe.
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A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a beiratkozási adatlap és közlemény
(hirdetmény) elkészítésére és közzétételére.
Felelős:
Közreműködik:

Polgármester, Jegyző
Óvodavezető

Dr. Sajtos Sándor: Javasolta a nyári zárásra vonatkozó határozati javaslat elfogadását.
Gaál Sándorné: Kérdezte, hogy a szülői oldalról nincs ezzel probléma, hiszen 3 hét nagyon sok
idő?
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Sajnos ez sok helyen 6 hét szünetet jelent.
Dr. Sajtos Sándor: Javasolta, hogy kérjék fel az Óvodavezetőt, hogy mérje fel a szülői
igényeket.
Gaál Sándorné: Javasolta, hogy a két óvoda ne legyen szinkronban zárva.
Dr. Sajtos Sándor: Javasolta, hogy csak az igények felmérését követően lépjen hatályba a
határozat. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2017. (02.14.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza a
Tahitótfalui Óvodák 2017. évi nyári zárásának időpontjait:
Tótfalu I. sz. Óvoda: 2017. július 10. napjától- 2017. augusztus 18. napjáig.
Tahi II. sz. Óvoda: 2017. június 19. napjától - 2017. július 28. napjáig.
A határozat kizárólag az igények felmérését követően lép hatályba.
A Képviselő-testület felkéri az Óvodavezetőt az igények felmérésére, a
Polgármestert a határozat végrehajtására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
Óvodavezető
2017. február 29.

9. Tulajdoni ügyek
Csereklye István felajánlása
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést: Csereklye István tulajdonos szóban tett
felajánlása alapján, a
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 075/178 hrsz. alatt felvett, 117 m2 területű kivett út művelési ágú ingatlan 1/1
tulajdoni hányadát,
 075/179 hrsz. alatt felvett, 80 m2 területű szántó művelési ágú termőföld 1/1 tulajdoni
hányadát,
 061/1 hrsz. alatt felvett, 173299 m2 területű erdő, rét, szántó, kivett út művelési ágú
termőföld 109. sorszám alatti 7824/294708 tulajdoni hányadát,
 045/103 hrsz. alatt felvett, 7560 m2 területű erdő művelési ágú termőföld 137. sorszám
alatti 3540/106302 tulajdoni hányadát,
 045/105 hrsz. alatt felvett, 48337 m2 területű erdő művelési ágú termőföld 137.
sorszám alatti 3540/106302 tulajdoni hányadát,
 045/106 hrsz. alatt felvett, 16111 m2 területű erdő művelési ágú termőföld 137.
sorszám alatti 3540/106302 tulajdoni hányadát,
térítésmentesen, az Önkormányzat tulajdonba szeretné adni (ajándékozni).
A tahitótfalui külterületi tulajdoni lapon 075/176 hrsz. alatt felvett, 1117 m 2 területű szántó
művelési ágú termőföld 1/1 tulajdoni hányadát pedig az Önkormányzat részére,
megvásárlásra ajánlotta fel. A 2005-ben készült értékbecslés szerint, az érintett gát melletti
területen az ingatlan forgalmi értéke 207,- Ft/m2, tehát 231.219,- Ft. Csereklye István az
ingatlant 300.000,- Ft-ért kívánja értékesíteni.
Javasolta a 300.000 Ft-os vételár elfogadását, illetve a felajánlás elfogadását.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, a
felajánlás elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2017. (02.14.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Csereklye
István (1133 Budapest, Zsilip u. 8. 1. em. 6.) tulajdonos felajánlását és a
 075/178 hrsz. alatt felvett, 117 m2 területű kivett út művelési ágú
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát,
 075/179 hrsz. alatt felvett, 80 m2 területű szántó művelési ágú
termőföld 1/1 tulajdoni hányadát,
 061/1 hrsz. alatt felvett, 173299 m2 területű erdő, rét, szántó, kivett
út művelési ágú termőföld 109. sorszám alatti 7824/294708
tulajdoni hányadát,
 045/103 hrsz. alatt felvett, 7560 m2 területű erdő művelési ágú
termőföld 137. sorszám alatti 3540/106302 tulajdoni hányadát,
 045/105 hrsz. alatt felvett, 48337 m2 területű erdő művelési ágú
termőföld 137. sorszám alatti 3540/106302 tulajdoni hányadát,
 045/106 hrsz. alatt felvett, 16111 m2 területű erdő művelési ágú
termőföld 137. sorszám alatti 3540/106302 tulajdoni hányadát,
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térítésmentesen, az Önkormányzat tulajdonába veszi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására, az ajándékozási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Dr. Sajtos Sándor: Javasolta a 075/176 hrsz-ú ingatlan megvásárlását 300.000 Ft vételáron.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki az ingatlan megvásárlását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2017. (02.14.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Csereklye István
(1133 Budapest, Zsilip u. 8. 1. em. 6.) tulajdonában álló, a tahitótfalui
külterületi tulajdoni lapon 075/176 hrsz. alatt felvett, 1117 m 2 területű
szántó művelési ágú termőföld 1/1 tulajdoni hányadat megvásárolja.
Vételár:

300.000,- Ft (azaz Háromszázezer forint)

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására, az adás-vételi szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Sipos Lajos beadványa
Dr. Sajtos Sándor: Sipos Lajos a 03/1 hrsz-ú erdő ingatlan 2736/1527984 tulajdoni hányadát
felajánlotta az önkormányzatnak megvásárlásra. Javasolta az erdőrészlet megvásárlását 65
Ft/m2 áron. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki az ingatlan megvásárlását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, 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
31/2017. (02.14.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdoni lapon a
Tahitótfalu külterület 03/1 hrsz. alatt felvett, erdő művelési ágú termőföld,
Sipos Lajos (2022 Tahitótfalu, Küry Klára u. 5.) tulajdonát képező,
2736/1527984 tulajdoni arányát (2906,15 m2) 188.900 Ft (65 Ft/m2), vételi
áron megvásárolja.
A Képviselő-testület fenti összeget a költségvetés K62 sora (telkek,
ingatlanok beszerzése, létesítése) terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására, az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
ELMŰ Hálózati Kft. beadványa
Dr. Sajtos Sándor: Az ELMŰ Hálózati Kft. az önkormányzat tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulását kérte az Akácfa utca 622/1 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásával
kapcsolatban. Az ingatlan villamos energia ellátása a 640 hrsz-ú önkormányzati közúton
földkábel alkalmazásával valósulna meg. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve
kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a hozzájárulás megadását támogatja,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2017. (02.14.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ELMŰ Hálózati
Kft. részére a Tahitótfalu, 622/1 hrsz-ú ingatlan villamos energia
ellátásához a 640 hrsz-ú út vonatkozásában (Sepland: 22050) a tulajdonosi
és közútkezelői hozzájárulását az alábbi feltételek teljesülése esetén adja
meg:
-

a nyomvonal helyreállítása az eredeti anyagokkal az eredeti
minőségben,
a kivitelezés előtt közterület-bontási engedély kiváltása.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Nemesmagasi Györgyné beadványa
Dr. Sajtos Sándor: Nemesmagasi Györgyné a 3829 hrsz-ú ingatlan 1/6 tulajdoni arányával
rendelkezik, melyet felajánlott megvételre az önkormányzat számára. Tekintettel arra, hogy
az ingatlant hasznosítani nem lehet nem javasolta az ingatlan megvásárlását. Mivel a témával
kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot
támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2017. (02.14.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdoni lapon,
Tahitótfalu zártkert 3829 hrsz. alatt felvett, Nemesmagasi Györgyné (2022
Tahitótfalu, Gábor Áron u. 35.) 1/6 tulajdoni arányának megvásárlásával
nem él.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő: 2017. 06.30.
Felelős:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Bodor és Fiai 200 Kft. kérelme
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a kérelem tartalmát. A Bodor és Fiai 2003 Kft. tekintettel arra,
hogy a januári jégzajlás miatt a komp 2017. január 8-tól, január 15-ig, illetve 2017. január 21től január 25-ig nem közlekedett, kérte a januári bérleti díj elengedését. Javasolta a kérelem
támogatását. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, 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
34/2017. (02.14.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bodor és Fiai 2003.
Kft.-vel megkötött bérleti szerződésben megállapított, januárban esedékes
50.000 Ft/hó bérleti díj megfizetését elengedi, tekintettel arra, hogy a
januári időszakban a jégzajlás miatt a komp január 8-tól, január 15-ig,
valamint január 21-től, január 25-ig nem közlekedett.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert
végrehajtására, az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

a

határozat

2017. január 31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Döntés KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” tárgyú pályázat
benyújtásáról
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Ismertette az előterjesztést. A Közigazgatás– és KözszolgáltatásFejlesztési Operatív Program (továbbiakban: KÖFOP) KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú,
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” tárgyú
felhívásban a Kormány célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az
adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az
érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő
hozzájárulását. Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli
megoldások bevezetése országos szinten.
Tahitótfalu Község Önkormányzatának és mint Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal, így
Kisoroszi Községnek is, 2018. január 1. napjától csatlakoznia kell az önkormányzati ASP
rendszerhez a 256/2016.(VIII.31.) Korm. rendelet szerint, mely a következő szolgáltatásokat
nyújtja:
a) iratkezelő rendszer,
b) önkormányzati települési portál rendszer (opcionális csatlakozás)
c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlapszolgáltatást ( minimum 1 fajta),
d) gazdálkodási rendszer,
e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
f) önkormányzati adó rendszer,
g) ipar- és kereskedelmi rendszer,
h) hagyatéki leltár rendszer.
A pályázat 100% támogatási intenzitású.
A pályázati forrás lakosságszám alapján: 7.000.000 Ft.
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Önerő: 0 Ft
A pályázat benyújtási határideje 2017.03.06.
Javasolta a pályázat benyújtását, a fentiek figyelembevételével.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte
a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2017. (02.14.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” tárgyú pályázati
felhívás keretében a lakosságszám alapján adható 7.000.000.- Ft-os
keretösszegre támogatási kérelmet kíván benyújtani a Széchenyi 2020
pályázati rendszeren keresztül.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
nyilatkozatok megtételére, valamint a pályázat aláírására és benyújtására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a támogatási
összeg támogatási szerződés szerinti felhasználására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző

Regisztráció a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elektronikus felületén
Dr. Sajtos Sándor: Megküldésre került a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar tájékoztató
kiadványa a végrehajtási eljárásról. Ez szolgál alapjául annak határozati javaslatnak, melynek
elfogadása esetén lehetőség nyílik arra, hogy az önkormányzatot érintő eljárásokban, a
különböző ingatlanok árverezése esetén érdemben reagálhassanak az egyes lehetőségekre.
Természetesen a végső döntést a Képviselő-testület hozza majd meg.
Dr. Pálvölgyi Tamás: A rendszerbe történő bejelentkezés 6.000 Ft, egyébként már most meg
lehet tekinteni azon a honlapon, hogy milyen ingatlanok vannak ilyen helyzetben.
Amennyiben egy ingatlant hasznosíthatónak ítélnek meg, az már komoly fizetési
kötelezettséget jelent, ami nyilván képviselő-testületi hozzájárulást igényel. De valóban
hasznos.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte
a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2017. (02.14.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Dr.
Sajtos Sándor polgármestert, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar által
üzemeltetett végrehajtás alatt álló ingatlanok elektronikus felületén az
ingatlan árverezési eljárásokban Tahitótfalu Község Önkormányzat
képviseletében részt vegyen, egyúttal hozzájárul, hogy az ehhez szükséges
regisztrációt és jognyilatkozatokat megtegye.
A regisztrációhoz szükséges díjat az önkormányzat működési kiadásai
terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős

azonnal
jegyző

Eperfesztivál lebonyolítása
Dr. Sajtos Sándor: Az Eperfesztivál lebonyolítását már támogatta a Képviselő-testület, ennek
megfelelően az előkészítése már folyamatban van. Kérte a határozati javaslat támogatását
továbbá kérte Dr. Pálvölgyi Tamás képviselő segítségét a szerződés előkészítésében. Mivel a
témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a
javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2017. (02.14.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy az Eperfesztivál megrendezését támogatja.
A rendezvény tervezett időpontja 2017. június 9 - 11.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
nyilatkozatok megtételére, valamint a szerződések aláírására a 2017. éves
költségvetésben biztosított 3 millió forintos keretösszeg erejéig.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző
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Bizottságok tájékoztatója
Kulturális Bizottság
Kubanek István: Elmondta, hogy a „Diákalkotók VII. Országos Tűzzománc Pályázat” meghívója
elkészült, a pályázati kiírás szükségessége miatt. Jelezte, hogy a Kulturális Bizottság ülését
követően nem kapta meg az Eperfesztivál tervezett programját.
Csörgő Mihály: Javasolta, hogy döntsenek most, ha szükséges, ne halogassák, amennyiben a
műsor tervezete a struktúrájában nem változott.
Gaál Sándorné: Az alapelv az, hogy folyamatos műsor legyen, illetve a fellépők tekintetében
színes műsor kerüljön összeállításra, hogy mindenki találjon számára megfelelő programot.
Dr. Sajtos Sándor: Kérte, Kubanek István képviselőt, hogy legközelebb a problémát időben
közölje, annak érdekében, hogy intézkedni tudjon, valamint jelezte, hogy megkéri a program
szervezőjét küldje át számára a legfrisseb programtervezetet.
Közbeszerzési Bizottság
Dr. Pálvölgyi Tamás: Elmondta, hogy bár a Bizottság nem ülésezett, tervezik a közbeszerzési
terv elkészítését, a Közbeszerzési Szabályzat áttekintését, az SZMSZ módosítását. Az SZMSZ
módosítására azért van szükség, mert a Bizottság a három fővel nem tud megfelelően
működni, ezért javasolni fogják, hogy egészítsék ki öt főre a létszámát.
Szociális Bizottság
Schottner Jánosné: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a következő héten tervezik a soron
következő ülésüket.
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az Eperfesztivál tervezett programját, mely jelenleg az alábbiak
szerint alakul:
 2017. június 9.: Baptista Fúvószenekar, ZZ Tap, Scorpions Tribute Band, Deák Bill Blues
Band, Madarak zenekar.
 2017. június 10.: Gyermekműsorok, Bóbita zenekar, Selfish Murphy, Kis Grófó, MC
Hawer és a Tekknő, AK-26, LL Junior, Nagy Feró és a Beatrice, Arató Video Disco,
 2017. június 11.: Gyermekműsorok, Minestrone Zöldségzenekar, Faragó András,
Bellevey Dance Orientális és Show Tánccsoport, Aradszky László, Péter Srámek, Sub
Bass Monster, Desperado, Kozmix,
Elmondta, hogy a program változhat, és elfogadásra javasolta a Kulturális Bizottság
javaslatával megegyezően.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, 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
38/2017. (02.14.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Eperfesztivál
program-tervezetét Kulturális Bizottság javaslatával megegyezően
jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2017. június 9.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

10. Egyebek
Kubanek István: Elmondta, hogy június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napjára a horvátországi
Szentlászlóról hoztak követ a Trianoni Emlékműhöz. Röviden bemutatta a települést, és
jelezte, amennyiben a Képviselő-testület igényli, az ünnepségen a település küldöttsége is
részt venne. Természetesen nem kell most dönteni, de javasolná, hogy fogadják szeretettel az
érkezőket.
Dr. Sajtos Sándor: Javasolta, hogy ne zárkózzanak el, helyezzék el a követ, és kérte a Kulturális
Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, a küldöttség fogadására, kulturális keret
terhére.
Csörgő Mihály: Természetesen fogadni kell a küldöttséget, nem illik egy ilyen felajánlást
elutasítani.
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a Békásmegyeri Vándor kerékpáros Klub kérelmét: A 084 hrsz-ú
önkormányzati út térítésmentes igénybevétele a 2017. április 2-ra tervezett kerékpáros
verseny lebonyolítására. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2017. (02.14.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tahitótfalu Község
Önkormányzata Képviselő-testülete a Békásmegyeri Vándor Kerékpáros
Klub részére engedélyezi a Klub által szervezett kerékpáros verseny
megrendezéséhez a 084 hrsz-ú önkormányzati út igénybevételét, indító és
célállomásként. A verseny tervezett időpontja: 2017. április 2.
A Képviselő-testület kizárólag e területet biztosítja, és felhívja a rendező
szerv figyelmét, hogy az úgynevezett Váci-révi út használatát köteles
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biztosítani, illetve a szükséges engedélyeket beszerezni és a rendezvényt
bejelenteni az erre illetékes szerveknél.
A verseny lebonyolításával kapcsolatos teljeskörű felelősséget a verseny
rendezője köteles vállalni.
Felhívja továbbá kérelmező figyelmét, hogy a rendezvény lebonyolítását
követően a rendelkezésére bocsátott önkormányzati területről a hulladék
eltávolítása rendező feladata.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2017. április 2.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Csörgő Mihály: Megépült a gát, amit sokan használnak sportolásra, sétálásra, illetve a
kisgyermekes családok is szívesen veszik igénybe a délutáni séta alkalmával. Szeretné azonban
megjegyezni, hogy aki ott sétáltatja a kutyáját, az takarítsa el a kutya után az otthagyott
ürüléket. Terveik szerint padokat is helyeznek majd el a gáton, azonban így ennek nem sok
értelmét látja.
Dr. Sajtos Sándor: Egyetért az elhangzottakkal, és ígéretet tesz arra, hogy a mezőőr
intenzívebben fogja felügyelje a gát területét.
Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az
ülést 21:41 órakor bezárta.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző
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