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Tahitótfalu Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

Szám:  3/2017. 

Határozatok száma: 40/2017. (03.30.) - 69/2017. (03.30.) 

Rendeletek száma: 2/2017. (II.15.), 3/2017.(II.15.), 4/2017. (II.15.) 

JEGYZŐKÖNYV 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. március 30-án megtartott nyílt üléséről 

Tárgyalt napirendi pontok:  

1. Tájékoztató a Rendőrség munkájáról 

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Meghívott:  Kovács László r. ezredes kapitányságvezető 

2. A környezetvédelemről szóló 23/2000 (XII.08.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 

3. Tahitótfalu Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2015. 

(IV.17.) rendelet módosítása 

Előterjesztő: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 

4. A helyi állattartásról szóló 14/2007. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 

5. Közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló 13/2013. (X.18.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 

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

határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 

7. Bizottságok tájékoztatója 

Előterjesztő: Bizottsági elnökök 

8. Tahitótfalui Óvodák és Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 

Előterjesztő: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 

9. A 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározat alapján megítélt támogatásból megvalósuló 

építési beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési tanácsadó kiválasztása 

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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10. Tahitótfalu Község Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása 

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

11. Döntés Vis Maior pályázat önrészérének biztosításáról (Igénylésazonosító: 346 629) 

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

12. Tulajdoni ügyek 

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

13. Egyebek 
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 30-án 18:00 

órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről.  

Jelen vannak:  

Képviselők: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Csörgő Mihály alpolgármester 

 Gaál Sándorné 

 Kubanek István  

 Nagyházu Miklós  

 Dr. Pálvölgyi Tamás 

 Schottner Jánosné 

 Vaczó Zoltán  

Távol maradt képviselők:  Karácsony Ádám 

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 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 

40/2017. (03.30.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban 

meghirdetett napirendet elfogadja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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Dr. Sajtos Sándor: Javasolta, hogy az első napirendi pontban a 083/114 helyrajzi számú 

önkormányzati ingatlan fejlesztését tárgyalják. 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 az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2017. (03.30.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati 

tulajdonban lévő 083/114. helyrajzi számú ingatlan hasznosítását 1. 

napirendi pontban tárgyalja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Dr. Sajtos Sándor: Zárt ülés megtartását javasolta, tekintettel a fenti témában meghívott 

Schalbert József (Royal Pisztráng Kft.) kérésére, üzleti érdekre hivatkozással. 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 az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2017. (03.30.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Schalbert József 

kérelmét figyelembe véve az önkormányzati tulajdonban lévő 083/114 

helyrajzi számú ingatlan hasznosítását üzleti érdekre hivatkozva zárt ülésen 

tárgyalja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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Ezt követően a Képviselő-testület 18:10 órától 19:00 óráig zárt ülésen folytatta munkáját.   

1. npr. Tájékoztató a Rendőrőrs munkájáról 

Dr. Sajtos Sándor: Köszöntötte Kovács László r. ezredes kapitányságvezető urat, illetve 

Grezner László r. százados urat a tahitótfalui Rendőrőrs őrsparancsnokát. Elmondta, hogy a 

rendőrség 2016. évi munkájáról szóló beszámolót a Képviselő-testület számára megküldték. 

Megkérdezte Kovács Lászlót kívánja-e összefoglalni, avagy kiegészíteni a tájékoztatást.   

Kovács László (kapitányságvezető): Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait. Röviden 

összefoglalta a kapitányság 2016. évi munkáját. Elmondta, hogy igen komoly létszámot vont 

el a migráció elleni védelem a tavalyi évben, ennek ellenére csökkent a bűncselekményi szám, 

ami a megnövelt járőri szolgálatnak köszönhető.   

Grezner László (őrsparancsnok): Köszöntötte a megjelenteket. Beszámolt a térfigyelő 

rendszer működéséről. Elmondta, hogy a rendszerhez több kamera is bekötésre került, illetve 

már a rendszámfelismerő program is működik. Számos esetben kérték az önkormányzat 

segítségét szabálysértési bűncselekmények elkövetése kapcsán, mely alapját képezte az 

eredményes eljárások lefolytatásának. Véleménye szerint a rendszer működése jogkövető 

magatartásra sarkallja a közlekedésben résztvevőket, hatékonysága nem csak az eredményes 

eljárásokban fedezhető fel, hanem megelőző célt is szolgál.  

Csörgő Mihály: Megjegyezte, többen megkeresték, hogy megtudják történt e intézkedés vagy 

sem a bejelentést követően. Esetleg tájékoztatni kellene a lakosságot az eljárásokról. 

Kovás László (kapitányságvezető): A térfigyelő rendszer működtetése ún. követő módban 

történik, vissza tudják keresni a felvételeket, azonban lehetőségük van a folyamatos, valós 

idős használatára is, hiszen ezt is biztosította számukra az önkormányzat. Sok szabálysértési 

eljárást tudtak lefolytatni, amely a térfigyelő rendszer használatával. Amennyiben úgy érzik, 

hogy fontos erről tájékoztatást adni a lakosság számára, darabszámra meg tudják mondani 

hány eljárást indítottak a térfigyelő rendszer használata alapján. A visszakeresés is nagyban 

segíti a munkánkat.  

Grezner László (őrsparancsnok): Elmondta, hogy 181 alkalommal járt el hatóságuk, 2 

alakalommal pedig körözött személyek kiszűrésére adott lehetőséget a térfigyelő rendszer.  

Kovács László (kapitányságvezető): Felhívta a figyelmet arra, hogy az objektív felelősség 

hatálya alá tartozó eljárások lefolytatására ez a rendszer nem alkalmas.  

Nagyházu Miklós: Elmondta, hogy tervezik a térfigyelő rendszer bővítését. Véleménye szerint 

fontos szempont a kommunikáció a lakossággal a rendszer működésével kapcsolatosan.   

Dr. Sajtos Sándor: Megköszönte Hegedűs Gábor körzeti megbízott munkáját, a Rendőrőrssel 

kialakított kiváló együttműködést, illetve a folyamatos tájékoztatást. Kérte Őrsparancsnok 

Urat, a település rendezvényeinek biztosítására és elmondta, hogy a nyári Eperfesztivál 

vonatkozásában is szükség lesz az együttműködésre, hiszen idén nagyobb számú látogatóra 
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számítanak. További jó munkát kívánt, és a Rendőrség munkájáról szóló 2016. évi beszámolót 

elfogadásra javasolta. 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 

44/2017. (03.30.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentendrei 

Rendőrkapitányság önkormányzati beszámolóját, a 2016. évi működéséről 

elfogadja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

megküldésére. 

Határidő: 2016. április 15. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

2. A környezetvédelemről szóló 23/2000 (XII.08.) önkormányzati rendelet módosítása 

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Tájékoztatta megjelenteket a - környezetvédelemről szóló 

23/2000. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló - rendelettervezet társadalmi 

egyeztetésének eredményéről: 

A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény, 

valamint a jogszabálytervezetek és szabályozási koncepciók közzétételéről és 

véleményezéséről szóló 301/2010. (XII.23.) Korm. rendelet és Tahitótfalu Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi 

részvételről szóló 17/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet alapján, tájékoztatta a Képviselő-

testület tagjait, hogy a lakosságot az Önkormányzat hivatalos honlapján www.tahitotfalu.hu 

és hirdetőtábláján tájékoztatták a rendelettervezetről és a társadalmi egyeztetés szabályairól 

mely szerint: „a velemeny@tahitotfalu.hu elektronikus levélcímen keresztül bárki véleményt 

nyilváníthat a társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzétett rendelet-tervezetről, 

koncepcióról. A vélemények beérkezéséről visszaigazolást küldenek. A közérdekű 

véleményeket összegyűjtik és feldolgozzák. A véleményezési határidő lejártát követő 10 

munkanapon belül rövid összefoglalót készítenek-, amelyet a honlapon közzétesznek. A 

rendelet előkészítőjét egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli.” 

A rendelet előkészítője a beérkezett véleményeket, a véleményező nevét, elektronikus 

levélcímét – a visszaigazolás küldése, valamint a vélemény közzététele céljából - legkésőbb a 

véleményezett jogszabály hatálybalépésétől számított másfél évig kezeli. Amennyiben a 

véleményezett jogszabály nem lép hatályba, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét 

legkésőbb a vélemény beérkezését követő egy éven belül törölni kell. 

http://www.tahitotfalu.hu/
mailto:velemeny@tahitotfalu.hu
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A névtelenül beérkezett, a közerkölcsöt sértő, valamint a tervezet tárgyához nyilvánvalóan 

nem kapcsolódó véleményeket, azok figyelembevétele nélkül, törlik. 

A véleményezési határidő lejártával a lakosság részéről, a rendelettervezettel kapcsolatban 

vélemény nem érkezett. Mindezek alapján a fenti rendelet elfogadását és kihirdetését 

javasolta. 

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

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

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

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

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

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2017. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A KÖRNYEZETVÉDELEMRŐL SZÓLÓ  

23/2000. (XII.08.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

3. Tahitótfalu Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

7/2015. (IV.17.) rendelet módosítása 

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Ismertette a módosítást, mely szerint a rendelet 1. §-ának e./ 

pontja, valamint a 37 §. (1) – (3) pontja törlésre kerül, így a Közbeszerzési Bizottság működése 

megszűnik. Ennek egyik oka az, hogy a Közbeszerzési törvény olyan szabályozásokat, valamint 

értékhatárokat tartalmaz, amelyek az önkormányzat beruházásai és fejlesztései során szinte 

minden esetben közbeszerzési eljárás lefolytatását teszik szükségessé, másik oka pedig, hogy 

az önkormányzat rendelkezik közbeszerzési tanácsadóval. A Bizottság létszáma is problémákat 

okozott a működés során ezért Dr. Pálvölgyi Tamás képviselővel, a Közbeszerzési Bizottság 

elnökével történt egyeztetést követően a bizottság megszüntetése mellett döntöttek.  

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

a képviselőket, aki a rendelettervezet 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 

nélkül és 1 tartózkodással (Dr. Pálvölgyi Tamás) az alábbi rendeletet alkotta.  

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2017. (III. 31.) RENDELETE 

A 7/2015. (IV. 17.) SZÁMÚ 

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
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Dr. Sajtos Sándor: Javasolta, hogy Dr. Pálvölgyi Tamás képviselőt a Képviselő-testület válassza 

önkormányzati tanácsnokká, hogy az önkormányzat közbeszerzési eljárásaiban segítséget 

nyújtson.  

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Ismertette az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  

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

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

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

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

nélkül és 1 tartózkodással (Dr. Pálvölgyi Tamás) az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

45/2017. (03.30.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Pálvölgyi 

Tamás képviselőt önkormányzati tanácsnokká választja, az Önkormányzat 

közbeszerzési eljárásaiban való közreműködéssel tanácsnoki feladatkörben. 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

4. A helyi állattartásról szóló 14/2007. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása 

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Ismertette az előterjesztést: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 42.§ 1. pontja 

alapján a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás. 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi állattartásról szóló 14/2007. 

(XI. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ár.) tartalmazza jelenleg többek között az 

állattartásra vonatkozó alapvető szabályokat, az állattartási célt szolgáló épületekre 

vonatkozó védőtávolságokat, az egy ingatlanon tartható ebek maximális darabszámát, 

továbbá a Tahitótfalu belterületén lévő lakóházak udvarában tartható haszonállatok ajánlott 

darabszámát stb. 

Az Ár. több ponton módosításra, pontosabban számos rendelkezése hatályon kívül helyezésre 

szorul az alábbi okok miatt: 

- Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a 

továbbiakban: Éltv.) módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény az Éltv. 6. §-át 

kiegészítette azzal a rendelkezéssel, mely szerint „Mezőgazdasági haszonállat tartása 

önkormányzati rendeletben nem korlátozható.” Ez a rendelkezés 2012. október 1-jétől 

lépett hatályba, így innentől tehát önkormányzati rendelet nem korlátozhatja a 

mezőgazdasági haszonállatok tartását.  

Az Ár. a haszonállatok ajánlott darabszámát tartalmazza, ami így a hivatkozott 

rendelkezésbe nem ütközik. 
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- A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 2007-ben, a helyi Ár. rendelet 

megalkotásakor még nem volt külön jogszabály, időközben azonban erről egy Korm. 

rendelet, a 41/2010. (II. 26.) számú rendelet rendelkezik. E Korm. rendelet és egy 

önkormányzati rendelet „összeütközését” az Alkotmánybíróság is vizsgálta, és 146/2011. 

(XII. 2.) AB határozatában megállapította, hogy a Korm. rendelet 14. (2), valamint (8) 

bekezdéseiben meghatározott tartási szabályokon túl nem állapíthat meg azoktól eltérő 

rendelkezéseket az önkormányzati rendelet. 

Az Ár. egyes szakaszai, illetve az Ebr. teljes egésze a kedvtelésből tartott állatok tartására 

vonatkozó szabályokat tartalmaz, amely nem egyezik meg a Korm. rendeletben szereplő 

szabályokkal, így az Ár. releváns szakaszát, illetve az Ebr.-et hatályon kívül kell helyezni.  

- Ezen túl az Ár. egyes szakaszai és az Ebr. számtalan olyan rendelkezést tartalmaz, amelyet 

akár a már említett Éltv., Korm. rendelet, vagy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 

1998. évi XXVIII. törvény, a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 

164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet, továbbá egyéb központi jogszabályok tartalmaznak.  

A más jogszabályban már szereplő rendelkezések megismétlése felesleges, és nem felel 

meg a jogszabályszerkesztésre vonatkozó szabályoknak, így jogszabálysértő is. Így 

szükséges az Ár.-ben szereplő e rendelkezések hatályon kívül helyezése is.  

- Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 

Korm. rendelet 36. § (5) bekezdése szerint: Az állattartó építmények elhelyezésének 

feltételeit - a közegészségügyi és az állategészségügyi, továbbá a környezetvédelmi 

követelmények figyelembevételével - a helyi építési szabályzat állapíthatja meg. 

- A póráz nélküli eb sétáltatás esetkörét vizsgálva elmondható, hogy a szabálysértésekről, 

a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 

törvény (Sztv.) 193. §-a tartalmazza a Veszélyeztetés kutyával tényállást, de a belterületi 

póráz nélküli sétáltatást nem szabályozza. Sztv. 193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát 

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, 

b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya és a 

triflakereső kutya kivételével -póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja, c) szájkosár és 

póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat 

segítő kutya kivételével - szállítja, d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy 

játszótérre - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - beenged, 

illetőleg bevisz, szabálysértést követ el. (2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy 

nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető 

táblát, szabálysértést követ el. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés 

miatt a közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a 

természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati 

természetvédelmi őr, továbbá a mezőőr is szabhat ki helyszíni bírságot. 

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. 

rendelet 17. §. (1) bekezdése viszont kiegészítő jelleggel (illeszkedve a jogszabályi 

hierarchiába) rendezi a belterületi póráz nélküli sétáltatást, amit egyértelműen megtilt: 

"Belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon 
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lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, 

kezelésére és féken tartására képes." Ami jelen esetben szigorítást jelent. Az Sztv. jelölt 

rendelkezése nem rendezi azt a társadalmi viszonyt amit a Korm. rendelet 17. §-a 

szabályoz, a hivatkozott rendelkezése nem zárja ki ezen központi jogszabályok 

alkalmazását, érvényesülését, azok rendelkezéseivel nem áll ellentétben. 

Jelen előterjesztés mellékleteként becsatoljuk: 

 az általános és részletes indokolást, 

 az előzetes hatásvizsgálat eredményét, 

 az állattartásról szóló 14/2007. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítására 

vonatkozó rendelet-tervezetet 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi rendeletek előkészítésében 

való társadalmi részvételről szóló 17/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) 

bekezdése szerint a nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani:  

a) a fizetési kötelezettségekről, 

b) a költségvetésről, a költségvetés módosításáról, végrehajtásáról, 

c) a szervezet és intézmény alapításáról, 

d) az önkormányzat vagyonáról, 

e) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet tervezeteit, 

f) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak magasabb 

szintű jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz, 

g) a hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos rendeletek 

tervezeteit. 

Kérte a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 1. számú mellékleteként becsatolt, a helyi 

állattartásról szóló 14/2007. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 

rendelet tervezetet minősített többséggel fogadja el. 

Indokolás 

I. Általános indoklás 

A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvényt, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt 

szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a hivatkozott 

rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet. 

Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként 

lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet 

indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az 

Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján 

nem lehet ellentétes. 

A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 42.§ 1. pontja 

alapján a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás. 
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi rendeletek előkészítésében 

való társadalmi részvételről szóló 17/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) 

bekezdése szerint, nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani f) az önkormányzati rendeletet 

módosító rendelet-tervezetet, ha az csak magasabb szintű jogszabály módosítása miatt 

szükséges rendelkezéseket tartalmaz. 

II. Részletes indoklás 

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: 

Magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés. 

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai: 

Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatását vizsgálva megállapítható, hogy társadalmi, 

gazdasági hatás nem mérhető. Költségvetési hatása nincs. 

A rendeletet-tervezetet társadalmi egyeztetésre nem kell bocsátani. 

III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai 

A rendelet megalkotása környezeti és egészségi hatással nem jár. 

IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

Rendelkezésre állnak. 

V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai 

Jelenlegivel megegyező. 

VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei 
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Jogszabálysértés, törvényességi eljárást vonhat maga után. 

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

a képviselőket, aki a rendelettervezet 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 

7/2017. (III. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

A HELYI ÁLLATTARTÁSRÓL SZÓLÓ  

14/2007. (XI. 26.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

5. Közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló 13/2013. (X.18.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Ismertette az előterjesztést: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 

42.§ 1. pontja alapján a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás. 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának a 2013. évben helyi jogszabályt kellett alkotnia a 

közterületek filmforgatási célú igénybevételéről.  

Jelen módosítás oka, hogy a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének 

megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény (továbbiakban: Törvény) módosította a 

mozgóképről szóló 2014. évi II. törvényt. A végrehajtási szabályokat a közterületek és az állami 

tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló 

302/2016. (X.13.) Korm. rendelet tartalmazza. A Törvény 81.§ (2) bekezdése értelmében a 

mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„34. § (3) A települési önkormányzat a közterületek filmforgatási célú használatát legfeljebb 

a 3. mellékletnek megfelelő mértékben meghatározott díj ellenében biztosíthatja. A naptári 

napon legfeljebb hat órával átnyúló éjszakai forgatások esetében a töredéknapra a 3. 

mellékletben meghatározott összegeket kell alkalmazni. A közterület használatáért 

megállapított díj a tulajdonosi joggyakorlót illeti meg. A 3. melléklet szerinti legmagasabb 

díjak évente a tárgyévet megelőző második évre közzétett éves fogyasztói árindexek 

szorzatával növelt mértékben emelkednek. A 3. melléklet e bekezdés szerinti módosított 

díjtételeit az MNF és a saját honlappal rendelkező települési önkormányzat az adott év 

elején honlapján közzéteszi.” 

A Törvény 1. sz. melléklete tartalmazza a módosított 3. számú mellékletet. A releváns 

kategóriákat kiemelve: 
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 A B C D E F 

 

1 

Közterület 

besorolása 

Forgatási 

terület 

Ft/m2/nap 

Technikai 

terület 

Ft/m2/nap 

Stábparkolási 

terület 

Ft/m2/nap 

Kiürítési 

terület 

Ft/m2/nap 

Forgalomtechnikai 

biztonsági terület 

Ft/m2/nap 

 

 

 

2 

A község 

díszburkola

tos vagy 

turisztikaila

g kiemelt 

központi 

területei 

 

 

521 

 

 

208 

 

 

208 

 

 

208 

 

 

20 

töredéknap 

esetén 

261 

töredéknap 

esetén 

104 

töredéknap 

esetén 

104 

töredéknap 

esetén 

104 

töredéknap 

esetén 

10 

 

 

 

3 

A község 

nem 

díszburkola

tos vagy 

nem 

turisztikaila

g kiemelt 

központi 

területei 

 

 

208 

 

 

156 

 

 

104 

 

 

104 

 

 

10 

töredéknap 

esetén 

104 

töredéknap 

esetén 

78 

töredéknap 

esetén 

52 

töredéknap 

esetén 

52 

töredéknap 

esetén 

5 

 

A Törvény 83.§ (2) bekezdése értelmében a mozgóképről szóló 2004.évi II. törvény V. Fejezet 

1. alcíme a következő 36/I.§-sal egészül ki: 

„36/I. § Az MNF és a saját honlappal rendelkező települési önkormányzat köteles a 

Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. 

törvénnyel megállapított 34. § (3) bekezdése szerinti díjtételeit - az e törvényben 

meghatározott közzétételi kötelezettségen túl  - 2016. szeptember 30. napjáig a honlapján 

közzétenni. A települési önkormányzatok 2016. szeptember 30. napjáig kötelesek a 34. § (5) 

bekezdése szerinti rendeleteiket ezen törvénynek a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvénnyel módosított 

rendelkezéseivel összhangba hozni.” 

A változás lényege, hogy az Önkormányzatok eddig egy összeg határig szabadon állapították 

meg a használati díjat, a változás után a fenti jogszabály mellékletében előírt maximalizált díjat 

és kategóriákat kell alapul venni. A rendelettervezetben meghatározott díjak a törvényi 

maximumot nem érik el, csak megközelítik.  

  

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1063983#sid256
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1063983#sid256
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1063983#sid67072
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1063983#sid67072
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1063983#sid256
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A javaslat szerint: 

 A B C D E F 

 

1 

Közterület 

besorolása 

Forgatási 

terület 

Ft/m2/nap 

Technikai 

terület 

Ft/m2/nap 

Stábparkolási 

terület 

Ft/m2/nap 

Kiürítési 

terület 

Ft/m2/nap 

Forgalomtech

nikai 

biztonsági 

terület 

Ft/m2/nap 

 

 

 

2 

A község 

díszburkolatos 

vagy 

turisztikailag 

kiemelt 

központi 

területei 

 

 

400 

 

 

150 

 

 

150 

 

 

150 

 

 

10 

töredéknap 

esetén 

200 

töredéknap 

esetén 

75 

töredéknap 

esetén 

75 

töredéknap 

esetén 

75 

töredéknap 

esetén 

5 

 

 

 

3 

 

A község nem 

díszburkolatos 

vagy nem 

turisztikailag 

kiemelt 

központi 

területei 

 

 

200 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

10 

töredéknap 

esetén 

100 

töredéknap 

esetén 

50 

töredéknap 

esetén 

50 

töredéknap 

esetén 

50 

töredéknap 

esetén 

5 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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 rendelet módosítás előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: 
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Társadalmi, gazdasági, hatások 

A közterületeken a filmforgatás újabb költségelemmel terhelődik, és egyúttal maga a forgatás 

előkészítése egy bürokratikus szervezési elemmel bővül. 

Környezeti és egészségügyi következmények 

A rendeletben foglaltak végrehajtása a környezet terhelését nem érinti. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A filmforgatást szabályozó rendeletben foglalt előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési 

és adminisztratív feladatok végrehajtásában nem jelent többletfeladatokat. 

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A rendelet módosítást az előterjesztésben hivatkozott törvénymódosítás tette szükségessé, 

elmaradása a törvényes működés szabályait sértené. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak.  

A rendelettervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. 

(XII.14.) IRM rendelet előírásait.  

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet az előterjesztés szerint 

fogadja el. 

I. Indokolás 

I. Általános indoklás 

A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvényt, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt 

szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a hivatkozott 

rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet. 

Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként 

lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet 

indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az 

Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján 

nem lehet ellentétes. 

A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 42.§ 1. pontja 

alapján a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás. 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi rendeletek előkészítésében 

való társadalmi részvételről szóló 17/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) 

bekezdése szerint a nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani:  
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a) a fizetési kötelezettségekről, 

b) a költségvetésről, a költségvetés módosításáról, végrehajtásáról, 

c) a szervezet és intézmény alapításáról, 

d) az önkormányzat vagyonáról, 

e) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról,  

szóló rendeletek tervezeteit. 

f) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak magasabb szintű 

jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz, 

g) a hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos rendeletek tervezeteit. 

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

a képviselőket, aki a rendelettervezet 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 

8/2017. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

A KÖZTERÜLETEK FILMFORGATÁSI CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ  

13/2013. (X.18.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

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

határozatok végrehajtásáról 

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

megküldte a Képviselő-testület tagjainak, amennyiben ezzel kapcsolatban van kérdés szívesen 

válaszol.  

Kérdés nem hangzott el.  

Dr. Sajtos Sándor: Röviden beszámolt az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről.  

Február 15-én Dr. Perényi Rolanddal a Kiscelli Múzeum munkatársával egyeztetett a Pollack 

emlékszoba kialakításának ügyében, majd ugyanazon a napon a Családsegítő és 

Gyermekvédelmi Társulás ülésén vett részt.  

Február 16-án ismételten megbeszélést tartottak a konyha üzemeltetésével kapcsolatosan 

melyen részt vett az Zakar Ágnes iskolaigazgató, Csörginé Kemény Ildikó óvodavezető, 

Oroszné Kapornai Judit óvodavezető helyettes, Pánczélné Lakatos Judit konyhavezető, 

valamint Seres Adrienn a pénzügyi osztály munkatársa.  

A tervezett egészségház ügyében is több egyeztetésre került sor az elmúlt időszakban mind az 

orvosokkal, mind a tervezőkkel.  

A 083/114 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan fejlesztésének ügyében Schalbert Józseffel 

a Royal Pisztráng Kft. képviselőjével, valamint Csörgő Istvánnal a jelenlegi pisztrángtelep 

bérlőjével egyeztetett február 20-án.  
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Beszámolt arról, hogy az újonnan átadott  két új óvodaicsoportszoba, szeptembertől még nem 

szolgálja plusz létszámok felvételét, hanem március végén a KEHOP pályázat elbírálását 

követően döntenek a termek felhasználásáról, hiszen sikeres pályázat esetén meg kell kezdeni 

az alsó épület felújítását, így szükség lehet a két szobára. A bölcsőde kialakításával 

kapcsolatosan Csicsek Beátával a leányfalui Boróka magánbölcsőde képviselőjével egyeztetett 

az esetleges együttműködés lehetőségeiről. 

Február 28-án a Dunakanyari Csatornázási Társulás ülésére került sor, ahol elfogadták a 

Társulás költségvetését, majd Horváth Nándorral és Jakab Edittel a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság szakembereivel tartottak helyszíni bejárást a Villám utcai vis major pályázat 

ügyében. A beadás előtti helyszíni szemlére március 13-án került sor.  

Március 1-jén az M-FMGÉP Kft-vel aláírták a szerződést, a Villám patak - Tompa Mihály utcai 

áteresz rekonstrukciójára vonatkozóan, melyet szintén vis maior pályázati támogatásból 

kezdenek meg március 18-án.  

Tóth Evelinnel az Együtt Egymásért Dunakanyar Egyesület képviselőjével a májusi sportnap 

kapcsán egyeztetett, Béres Gabriellával és Rokob Orsolyával pedig a termelői piac 

üzemeltetésének kérdéséről tárgyalt.   

Március 7-én helyszíni szemlét tartottak a Béke úti gyalogátkelőhely átadására vonatkozóan 

az érintett szakhatóságokkal.  

Március 9-én Petricskó Zoltán szentendrei alpolgármesterrel egyeztetett a Pilisi Tekerő 

rendezvénnyel kapcsolatosan.  

Március 16-án az Eperfesztivál gyermekprogramjaira, 17-én az AHK Nonprofit Kft-vel a 

zöldhulladék kezelésére vonatkozóan tárgyalt.  

Március 20-án Villám utca közlekedésével kapcsolatosan beadott panaszbejelentés ügyében 

hallgatta meg az ott lakók kéréseit, március 28-án pedig a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázat 

díjazottjainak adta át az emlékplaketteket, illetve a pénzjutalmat.  

Március 29-én az Intézményi Tanács ülésezett, majd ezt követően Batári Csabával a 

Dunakanyar Sportegyesület képviselőjével tárgyalt az idei TAO pályázattal kapcsolatosan a 

tahitótfalui sportpálya fejlesztése ügyében. 

Kérdezte a képviselőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás.  

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

7. Bizottságok tájékoztatója.  

 Településfejlesztési Bizottság 

Nagyházu Miklós: Beszámolt a Bizottság ülésén történtekről. A helyi értékvédelmi pályázat 

kiírása megtörtént, a felújításokat csak építész-tervező megbízásával lehet eszközölni, a 

pályázók igénybe vehetik Körmendi Judit főépítész segítségét is. A beadási határidő április 19.  

A Bizottság a második napirendi pontban a Települési Arculati Kézikönyv elkészítésével 

kapcsolatban Körmendi Judit főépítész tájékoztatását hallgatta meg. Ő rendelkezik azzal a 

jogosítvánnyal, amely alapján elkészítheti a fenti dokumentációt, és felhívta a figyelmet arra, 

hogy október 31-ig a kapcsolódó rendeletek és határozatok vonatkozásában dönteni kell.  
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A Bizottság 2017. évben az alábbi felújításokat tervezi:  

- A ravatalozó előtetőjének megvalósítása (közvetlen részvétel a tervezésben, 

anyagminták, és árajánlatok beszerzése). A munkálatok már megkezdődtek.  

- A Faluház homlokzati arculatának megújítása (nyílászárók cseréje, vakolatjavítás és 

festés). A felmérés már megtörtént.  

- Pollack emlékszoba kialakítása. A villanyszerelési munkák megkezdődtek.  

- Útfelújítások pályázati előkészítése (burkolati-, vízelvezetési-, és zöldfelület felújítási 

tervek készítése). 

- Közvilágítás fejlesztése. 

- Járdafelújítások és közterületi burkolatok cseréje. 

- Közterületi játszó-, és erőnléti eszközök telepítése. 

- Értékvédelmi program támogatása. 

- Intézményi energiahatékonyság javítása. 

- MTA üdülőnél levő buszmegálló cseréje. 

Tekintettel arra, hogy egy külsős bizottsági tag betegsége miatt a bizottsági munkát nem tudta 

folytatni, javasolta Benedetti Tibor építész tervezőt a posztra megválasztani. Kérte, hogy a 

Képviselő-testület határozatban fogadja el a javaslatot.  

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

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

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

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

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

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/2017. (03.30.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjává Benedetti Tibort 

megválasztja.  

Határidő: 2017. április 30. 

Felelős: jegyző 

Dr. Sajtos Sándor: A ravatalozó felújításához szükséges még a Református Egyház hozzájáruló 

nyilatkozata a megosztásra vonatkozóan, ezt követően kerülhet sor az épület feltüntetésére, 

és a kivitelezés megkezdésére.  

Nagyházu Miklós: Elmondta, hogy ez nem helyi döntés, de a kivitelezést idén szeretnék 

megvalósítani.  
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 Kulturális Bizottság  

Kubanek István: Ismertette az ülésen történteket. A Bizottság az Eperfesztivál lebonyolítására 

vonatkozó szerződéstervezetet megvizsgálta és javasolta annak elfogadását. Döntött a 

Bizottság az Eperfesztivál logójáról is, mely szerint az Almássy és Fiai Bt. által készített 1. 

sorszámú emblémát választotta.  

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 

47/2017. (03.30.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Almássy és Fiai Bt. 

(2021 Tahitótfalu, Gábor Áron u. 4.) ajánlatában 1. sorszámmal jelölt 

Eperfesztivál emblémát választja a Kulturális Bizottság javaslatával 

megegyezően.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására.  

Határidő: 2017. április 10. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Dr. Sajtos Sándor: Javasolta a Kulturális Bizottság által javasolt szerződés 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 

48/2017. (03.30.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kulturális Bizottság 

javaslatával megegyezően az Eperfesztivál lebonyolítására Együttműködési 

Megállapodást köt a Zala – Tófi Kereskedelmi Szolgáltató Betéti Társasággal 

(székhely: 8912 Nagypáli, 030/2 hrsz., adószám: 27696136-2-20, képviseli: 

Fitos László ügyvezető).  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására, a szerződés aláírására.  

Határidő: 2017. április 10. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Gazdasági Bizottság 

Gaál Sándorné: A Bizottság az elmúlt időszakban nem ülésezett, azonban szeretné 

megjegyezni, hogy a 2016. évi Virágos Magyarország pályázaton 500 tő árvácskát nyert a 

település, melynek kiültetése megtörtént.  

 Szociális Bizottság 

Schottner Jánosné: A Bizottság március 22-én volt ülésezett, a beadott kérelmeket elbírálták. 

Kérte Jegyző Asszony közreműködését a rotavírus elleni oltóanyagra vonatkozó szerződés 

meghosszabbításával kapcsolatosan.  

8. Tahitótfalui Óvodák és Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Ismertette Csörginé Kemény Ildikó levelét, melyben az 

Óvodavezető beszámolt arról, hogy a szülők tudomásul vették a nyári zárás időpontját, 

mindkét óvodában. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosítására a konyha – étkező integrálása miatt volt szükség és kérte annak 

elfogadását.  

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.  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

49/2017. (03.30.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui 

Óvodák és Konyha Szervezeti és Működési szabályzatát jóváhagyja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására.  

Határidő: 2017. április 30. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

9. A 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározat alapján megítélt támogatásból megvalósuló 

építési beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési tanácsadó kiválasztása 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést: Magyarország Kormánya a 2016. évi központi 

költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19. § (2) bekezdésében 

meghatározott jogkörében eljárva az egyes települési önkormányzatok feladatainak 

támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1818/2016 (XII. 22.) 

Kormányhatározat (a továbbiakban: Kormányhatározat) 5. pontja értelmében elrendelte 

4297,6 millió forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 

támogatásai fejezet 35. Önkormányzatok feladatainak támogatása IV. cím alcímei javára, 

melynek értelmében Tahitótfalu Község Önkormányzata önkormányzati intézmény 

fejlesztése, építés és útburkolat javítás támogatási céllal 350.000.000,- Ft, azaz 

Háromszázötvenmillió forint költségvetési támogatásban (a továbbiakban: Támogatás) 

részesült. 

Előbbiekre figyelemmel Tahitótfalu Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a fenti 

projekt keretében megvalósuló, építési beruházás megvalósítására irányuló, a Kbt. 115. § (1) 

bekezdése szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás(ok) szakszerű lefolytatásának 

elősegítése érdekében közbeszerzési tanácsadói és lebonyolítói feladatok ellátása tárgyában 

árajánlat megtételére kérte fel a Szász és Markovics Ügyvédi Irodát (1126 Budapest, Sólyom 

u. 22.), az ŐSZY ÉS ŐSZY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (1013 

Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/16.), valamint a Nagyistók és Tahy Ügyvédi Irodát (1024 

Budapest, Fényes Elek u. 15. 3. em. 2. a.). A beérkezett ajánlatok a bontási jegyzőkönyvben 

foglaltak szerint az alábbiak voltak:  

- Szász és Markovics Ügyvédi Iroda:  1.500.000 Ft + ÁFA 

- ŐSZY ÉS ŐSZY Kft:  1.200.000 Ft + ÁFA 

- Nagyistók és Tahy Ügyvédi Iroda: 1.800.000 Ft + ÁFA 

Javasolta a legkedvezőbb ajánlat elfogadását. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, 

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

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

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

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

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

50/2017. (03.30.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1818/2016 

(XII.22) Kormányhatározat alapján megítélt támogatásból megvalósuló 

építési beruházás tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti hirdetmény nélküli 

közbeszerzési eljárás(ok) szakszerű lefolytatásának elősegítése érdekében 

közbeszerzési tanácsadó és lebonyolítói feladatok ellátása tárgyában 

bekért ajánlatok alapján, az eljárás nyertes ajánlattevőjeként, az Őszy és 

Őszy Kft-t (1013 Budapest, Feszty Árpád u. 4. V/16.) hirdeti ki. 

Az ajánlati ár 1.200.000,- Ft + ÁFA (bruttó 1.524.000,-Ft) melyet az 

önkormányzat a költségvetési tartalék terhére a K513 soron biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés 

aláírására, valamint a határozat végrehajtására. 

Határidő: 2017. április 15. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

10. Tahitótfalu Község Önkormányzata 2017. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az Önkormányzat 2017. évben tervezett beruházásait, és 

elfogadásra javasolta. Felhívta a figyelmet arra, hogy a terv év közben is módosítható.  

Dr. Pálvölgyi Tamás: Örül, hogy a Villám utca kérdése is szerepel a tervben és a többi 

beruházás is az elképzeléseknek megfelelően van feltüntetve.  

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, 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 

51/2017. (03.30.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2017. évi Közbeszerzési Tervét elfogadja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

11. Döntés Vis Maior pályázat önrészérének biztosításáról (Igénylésazonosító: 346 629) 

Dr. Sajtos Sándor: Tekintettel arra, hogy nem áll a rendelkezésükre minden információ a 

beadáshoz, javasolta a döntés elhalasztását. Véleménye szerint a lakosságot is meg kellene 

szólítani az önrész biztosításával kapcsolatosan. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, 

illetve kérdés nem volt, a napirendet lezárta.  

Ezt követően a Képviselő-testület 20:48 – 21:09 óráig szünetet tartott.  

12. Tulajdoni ügyek 

 Kátyút Kft. ajánlata 

Dr. Sajtos Sándor: Tavaly, 2016. évben a Káty-Út Kft. végezte a településen a közterületek 

kátyúzási és burkolatjavítási feladatait 4.900 Ft + ÁFA/m2 vállalási áron. Tekintettel arra, hogy 

az elvégzett munka minőségével elégedettek voltak, javasolta, hogy idén is a Kft.-vel kössön 

az önkormányzat szerződést, az ajánlatban szereplő 5. 000 Ft + ÁFA/m2vállalási áron.  

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

aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

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

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

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

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2017. (03.30.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a burkolatjavítási, 

kátyúzási és aszfaltozási feladatok elvégzésére a beérkezett ajánlat 

ismeretében az elmúlt éveknek megfelelően vállalkozási szerződést köt a 

Káty – Út Építőipari és Szolgáltató Kft.-vel (2330 Dunaharaszti, Szondi György 

utca 64/B), a vállalási ár (5.000 Ft/m2) módosításával. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására, a vállalkozási szerződés aláírására.  

Határidő: 2017. április 30. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Pollack Emlékház kialakítása 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette Béres Gabriella művelődésszervező által beszerzett, Pollack 

Mihály szüreti házában lévő bútorok állagmegóvására vonatkozó ajánlatot, melyet 

elfogadásra javasol a Képviselő-testület számára.  

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 

53/2017. (03.30.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete megrendeli a Pollack 

Emlékház bútorainak restaurálását a Timbertalk Bt.– től (2330 Dunaharaszti, 

Kossuth Lajos utca 53.) az alábbi árakon:  

- Ágy, éjjeli szekrény, kétajtós-fiókos komód:  277.000 Ft + ÁFA 

- Kétajtós szekrény, kétajtós- fiókos szekrény, íróasztal, szalonasztal, 

karosszék, 3 db szék:  146.000 Ft + ÁFA 

Összesen:  423.000 Ft + ÁFA 

A vállalási ár tartalmazza a felmerülő anyagköltséget és szállítási költséget, 

melyet a Képviselő-testület a költségvetés K334 sora (karbantartási és 

kisjavítási szolgáltatások) terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

Határidő: 2017. május 15. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Béres Gabriella és Rokob Orsolya kérelme 

Dr. Sajtos Sándor: Vasárnapi Vásárnap szervezői arra kérik az Önkormányzatot, hogy eső 

esetén a rendezvényt a Dunakanyar Kézműves Vásár rendjének megfelelően a 

Sportcsarnokban és a népházban bonyolíthassák le.  

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

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

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

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

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/2017. (03.30.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete esős időjárás 

esetén 2017. április 23-án, a Vasárnapi Vásárnap lebonyolítására 

térítésmentesen biztosítja a sportcsarnokot és a népházat a vásár rendezői, 

Béres Gabriella és Rokob Orsolya számára azzal a feltétellel, hogy az 

épületeket a Dunakanyari Kézműves Vásár rendjének megfelelően 

rendezik be és a vásárt annak megfelelően bonyolítják le.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert határozat végrehajtására. 

Határidő: 2017. április 23. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 SZÉ-ÉP Bt. megbízása  

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az Egészségház belsőépítészeti tervezésére beadott ajánlatot, 

és javasolta annak elfogadását.  

Csörgő Mihály: Kérdezte, hogy ez csak azokat a területek érinti, amiket az önkormányzat 

rendez be? A bérletbe kiadandó szobák kialakítását nem? 

Dr. Sajtos Sándor: Igen, ez így van. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés 

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

jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, 

Kubanek István, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), 1 ellenszavazattal 

(Nagyházu Miklós) és 1 tartózkodás (Gaál Sándorné) mellett az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2017. (03.30.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022 Tahitótfalu, 

Visegrádi u. 12/b Egészségház (orvosi rendelők, védőnői szolgálat, 

gyógyszertár) kijelölt helyiségeinek (földszinti és emeleti előterek, várók, 

folyosók, lépcsőház, vendégmosdók) belsőépítészeti tervezésével, a 

megismert árajánlat alapján megbízza SZÉ-ÉP Bt. -t képviseli Purákné 

Fogarasi Dianna enteriőrtervező (Székhelye: 2022 Tahitótfalu, Mátyás király 

utca 31.).  
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A Képviselő-testület az 1.554.000.- Ft vállalási árat a költségvetés K62 sora 

(ingatlanok beszerzése, létesítése) terhére biztosítja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására, a vállalkozási szerződés aláírására.  

Határidő: 2017. április 30. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Vitalitás Tánc és Sport Egyesület kérelme 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a kérelmet. Az Egyesület évek óta tart edzéseket, valamint 

szervez nyári táborozást a településen. Kérik, a népház bérleti díjának csökkentését, annak 

érdekében, hogy az itt lakó gyermekek számára elérhető áron tarthassák meg a nyári tábort. 

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 

56/2017. (03.30.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vitalitás Tánc és 

Sport Egyesület számára nyári táboroztatás lebonyolítására a népház 

bérleti díját 10.000.- Ft/nap összegben határozza meg.  

A tábor időpontja: 2017. július 17 – 2017. július 21., 8:00-16:00 óráig. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

Határidő: 2017. július 17. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Baptista Gyülekezet kérelme 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a kérelem tartalmát, mely szerint a Gyülekezet a nyári 

táboroztatás lebonyolítására térítésmentesen szeretné a népházat igénybe venni. Kérték 

továbbá az Önkormányzat segítségét a kedvezményes ebéd biztosításával kapcsolatosan is.  

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

aki a Népház térítésmentes igénybevételére vonatkozó kérelmet támogatja, kézfeltartással 

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

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

ellenszavazattal (Gaál Sándorné) és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2017. (03.30.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a 

Tahitótfalui Baptista Gyülekezet kérelmét és a Gyülekezet által tervezett 

nyári gyermek és ifjúsági tábor lebonyolítására, térítésmentesen biztosítja a 

Népház használatát az alábbi időpontokban: 

 Angol ifjúsági hét program 2017. június 26 - július 1. 

 Angol gyermekhét program 2017. július 3 – július 7.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

Határidő: 2017. május 30. 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a kedvezményes ebéd biztosítására vonatkozó 

kérelmet 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 

58/2017. (03.30.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a 

Tahitótfalui Baptista Gyülekezet kérelmét és a Gyülekezet által szervezett 

nyári gyermektáborok idejére, az önkormányzati konyha bevonásával 

kedvezményes áron ebédet biztosít az alábbiak szerint:  

2017. június 26 - 2017. július 1-ig várhatóan 60 - 80 fő részére 

2017. július 3 - 2017. július 7-ig várhatóan 120 - 140 fő részére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására.  

Határidő: 2017. június 26. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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 Őszy és Őszy Kft. megbízása 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. 2009. január 31. napján az önkormányzat és 

az Őszy és Őszy Kft között, Megbízási Keretszerződés jött létre közbeszerzési tanácsadás 

tárgyban, amelyet 2016. március 18. napján közös megegyezéssel módosítottak. 

A Megbízási Keretszerződés részletesen tartalmazza a Felek kötelezettségeit, valamint a 

megbízási díj megfizetésének esedékességét és módját. 

Az eseti megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Megbízási Keretszerződés 

rendelkezései az irányadóak. 

A Megbízási keretszerződés és annak módosítása alapján a „Vállalkozási szerződés keretében 

2021 Tahitótfalu, Mátyás király utat határoló partfal megerősítése, rézsűvédelem és 

stabilizálási feladatok ellátása” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján lefolytatásra kerülő hirdetmény nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozóan az önkormányzat eseti 

megbízási szerződést köt. Javasolta a Kft. megbízását és a szerződés aláírását.  

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 

59/2017. (03.30.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata az erb42 310 195 számú vis maior 

pályázathoz kapcsolódóan az Őszy és Őszy Kft-vel a 2016. március 18-án 

módosított Megbízási Keretszerződés alapján a „Vállalkozási szerződés 

keretében 2021 Tahitótfalu, Mátyás király utat határoló partfal 

megerősítése, rézsűvédelem és stabilizálási feladatok ellátása” elnevezésű, 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 

115. § (1) bekezdése alapján lefolytatásra kerülő hirdetmény nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozóan az 

önkormányzat eseti megbízási szerződést köt. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és 

a határozat végrehajtására. 

Határidő: 2017. április 10. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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 Termelői piac üzemeltetése 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy Rokob Orsolya a piac eddigi 

üzemeltetője idén ezt a feladatot nem tudja vállalni, ezért javasolta, hogy a 

művelődésszervező bevonásával az üzemeltetési feladatokat az Önkormányzat vállalja át.  

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 

60/2017. (03.30.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui 

Termelői Piac fenntartójaként, a 2017. évtől ellátja a piac üzemeltetésének 

feladatait is. A piac nyitvatartási ideje 2017. április 8-a és december 31-e 

közötti időszakban, szombatonként 7.00-tól 12.00-ig. Az árusok az általuk 

felhasznált terület arányában helypénzt fizetnek, melynek mértéke bruttó 

700,- Ft/m2/nap. A helypénzt az árusítás napján az Üzemeltető részére kell 

megfizetni. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 Biaplan Mérnök Iroda kérelme 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a kérelmet. A Biaplan Mérnökiroda Kft. az Önkormányzat 

tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását kérte a Tahi településrészen több utcában tervezett 

vezetékcserével kapcsolatban. 

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 

61/2017. (03.30.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Biaplan 

Mérnökiroda Kft. részére a Tahi,  

- 283 hrsz.-ú (Almásy L. u.), 
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- 291 hrsz.-ú (Ősz u.), 

- 336/1 hrsz.-ú (Feszty Árpád u.), 

- 355 hrsz.-ú (Tölgyfa u.), 

- 356, 423 hrsz.-ú (Pollack Mihály u.), 

- 397 hrsz.-ú (Honvéd u.), 

- 433 hrsz.-ú (Erdész u.), 

- 476 hrsz.-ú (Nyárfa u.), 

- 559; 570 hrsz.-ú (Vöröskő u.), 

- 628, 636, 640 hrsz.-ú (Akácfa u.), 

- 695 hrsz.-ú (Kisfaludy u.), 

- 722 hrsz.-ú (Jókai u.), 

- 723 hrsz.-ú (Szent István u.) 

utakra a közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulását az alábbi feltételek 

teljesülése esetén adja meg: a munkaterület átadási-átvételi eljárás 

elvégzése a munkálatok kezdetekor és végeztével. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 ELMŰ Hálózati Kft. kérelme 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a kérelmet: Az ELMŰ Hálózati Kft. tulajdonosi és közútkezelői 

hozzájárulást kért az Önkormányzattól az Akácfa utca 643/6 hrsz-ú ingatlan villamos energia 

ellátásával kapcsolatban. 

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 

62/2017. (03.30.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ELMŰ Hálózati Kft. 

részére a Tahitótfalu, 643/6 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásához a 
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640 hrsz-ú út vonatkozásában (Sepland: 22495) 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. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 155/3 hrsz-ú önkormányzati közterület elnevezése 

Dr. Sajtos Sándor: A 115/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, lakcím létesítése céljából kérte az 

Önkormányzatot, fenti önkormányzati tulajdonú közterület elnevezésére. Javasolta, hogy a 

közterület a „Liliom köz” 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 

63/2017. (03.30.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az 

Önkormányzat tulajdonában levő 155/3 hrsz-ú közterület az 

utcanévjegyzékbe a „Liliom köz” elnevezést kapja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására.  

Határidő: 2017. március 30. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Együtt Egymásért Dunakanyar Egyesület beadványa 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a beadvány tartalmát. Az Együtt Egymásért Dunakanyar 

Egyesület május 13-án Családi Egészség és Sportnap rendezvényt szervez, melyhez az alábbi 

segítséget kérik az önkormányzattól: színpad, lépcsők, sörpadok, asztalok, műanyag székek, 

sátrak, hangtechnika, hosszabbítók biztosítása, a sátrak felállítása és összepakolása; valamint 

az áram kiépítése.  

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

aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 

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

Zoltán), 2 ellenszavazattal (Gaál Sándorné, Nagyházu Miklós) és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2017. (03.30.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az Együtt 

Egymásért Dunakanyar Egyesület kérelmét, és a 2017. május 13-án tervezett 

Családi Egészség és Sportnap megrendezésében segítséget nyújt az 

Egyesület számára az alábbiak szerint: 

 Színpad, lépcsők, sörpadok, asztalok, műanyag székek, sátrak 

hangtechnika, hosszabbítók biztosítása; 

 Sátrak felállítása összepakolása; 

 Áram kiépítése; 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására.  

Határidő: 2017. május 13. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Csörgő Mihály: Nem akarta a szavazást megelőzően megjegyezni, azonban most el szeretné 

mondani, hogy az önkormányzat emberei eléggé leterheltek, ezért kéri a civil szervezeteket, 

hogy olyan programokat szervezzenek, amelyeket le is tudnak bonyolítani.  

Dr. Sajtos Sándor: Egyetértett a felvetéssel, azonban felhívta a figyelmet arra, hogy nincs 

sporttal foglalkozó bizottság, így a meglévő önkéntes civil szervezetek azok, akik ezt a feladatot 

fel tudják vállalni, nyilván az önkormányzat segítségével. Ismeri a fizikai állomány 

leterheltségét, de azt is látni kell, hogy az Mötv. szabályozása alapján a sporttevékenység 

támogatása önkormányzati feladat.  

Gaál Sándorné: Döntésében szerepet játszott a nagyértékű eszközök használata, valamint a 

fizikai állomány leterheltsége is. Számára nem derült ki, hogy ezért munkáért az önkormányzat 

dolgozói milyen juttatást kapnak.  

Dr. Sajtos Sándor: Törvényi szabályozás alapján kapnak bérezést a hétvégi munkáért.  

Gaál Sándorné: Véleménye szerint a fizikai állomány számára is ugyanúgy jár a pihenőidő. 

Ráadásul még mindig nincs a fenti eszközökre elkészített bérleti szerződés, erre a kérdésre a 

mai napig nem találtak megnyugtató megoldást.  

Dr. Sajtos Sándor: Mivel részt vesz az önkormányzat a szervezésben, így akár tekinthető közös 

rendezvénynek is a tervezett esemény. Valójában nagyon kevés olyan program kerül 
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lebonyolításra a településen, amit a civil szervezetek, az iskola vagy az óvoda, az önkormányzat 

segítsége nélkül bonyolít.  

 ELMŰ Hálózati Kft. kérelme 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a kérelem tartalmát: a Tahitótfalu 4650 hrsz-ú ingatlan villamos 

energia ellátásához az önkormányzat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását kérik a 4650 

hrsz-ú önkormányzat tulajdonban lévő közút vonatkozásában. Javasolta a kérelem 

támogatását az alábbi feltételekkel: eredeti minőségben történő helyreállítás, közterület 

bontási engedély kiváltása a kivitelezést megelőzően.  

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 

65/2017. (03.30.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ELMŰ Hálózati Kft. 

részére a Tahitótfalu, 4650 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásához a 

4653 hrsz-ú út vonatkozásában (Sepland: 20120) 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. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Dunakanyar Sportegyesület beadványa 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a beadvány tartalmát. Az Önkormányzata és a Dunakanyar 

Sportegyesület között a jelenleg is érvényben lévő szerződés alapján az önkormányzati 

tulajdonban lévő sportpálya fejlesztése és az önerő biztosítása a Dunakanyar Sportegyesület 

TAO rendszerben való pályázatához.  

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

aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), 1 ellenszavazattal 

(Csörgő Mihály), és 1 tartózkodás mellett (Nagyházu Miklós) az alábbi határozatot hozta.  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

66/2017. (03.30.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dunakanyar SE és 

az Önkormányzat között kötött terület és helyiségbérleti szerződés alapján, 

az önkormányzati tulajdonban lévő Tahitótfalu belterület 2324 helyrajzi 

szám alatt nyilvántartott sporttelep megjelölésű ingatlan fejlesztésére és 

eszközbeszerzésre 3.202.849.- Ft önerőt biztosít.  

A Képviselő-testület az önerőt a költségvetés K 512 sora (Egyéb működési 

célú támogatások államháztartáson kívülre) terhére biztosítja.  

felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.  

Határidő: 2017. április 5. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Vis Maior pályázat Bíráló Bizottságának megválasztása (Mátyás király u.142 hrsz.)  

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést: A 2016 tavaszától bekövetkezett jelentős 

mennyiségű csapadékot hozó időjárás bekövetkeztével a Mátyás király utca (142 hrsz) 

partfalában, valamint a magas partfalon húzódó önkormányzati út (164/3 hrsz) a korábbi 

években már megindult eróziót felgyorsítva jelentős kárt okozott. A március 03-i erős 

esőzéssel és széllökésekkel bekövetkezett vihar tovább növelte a negatív rézsű kialakulását, 

amely a levegőben lévő gyökérzet miatt megdőlt fákat, az út irányába veszélyesen 

megdöntötte. A további kimosódások, a fák kidőlését és a rézsűkoronán húzódó 

magáningatlanok közúti összeköttetését biztosító útszakasz, valamint a rézsűben futó 

közművek károsodásával jelentős értékű anyagi javak és magáningatlanok kerültek veszélybe. 

A fenti károk rövid időn belül bekövetkezett többszöri időjárási szélsőség következményeként 

alakultak ki. 

Az önkormányzat a helyreállítási költségek mérséklésének céljából indult a Kormány által a 

helyi önkormányzatok vis maior eseményeinek támogatására kiírt pályázaton – a 

9/2011(II.15.) Korm. rendelet szerint, melyet 2016. március 17-én, 310 195 ebr42 

azonosítószámon nyújtott be a kormányzati támogatások ebr42 elektronikus rendszerén 

keresztül.  

A keletkezett károk felszámolásának költségeit az Önkormányzat vis maior pályázat 

segítségével kívánja kiegyenlíteni, maximális támogatási intenzitás igénybevételével 10 %-os 

önrész biztosítása mellett.  

A támogatás 90%-os mértékének indokoltságát, a 9/2011 (II.15) Korm. rendelet 5. § (2) bek. 

c) pontja támasztja alá, mely szerint az önkormányzat teljesítőképességét a felmerült károk 

helyreállítása jelentősen meghaladja, tekintettel arra, hogy a vis maior esemény, rövid 

időszakon belül többször ismétlődő időjárási szélsőség következményeként alakult ki. 

A károk felszámolására benyújtott vis maior pályázat 2016. augusztus 10-én nyerte el a 

Belügyminisztérium 32.325.000 Ft összegű támogatását. A beruházás végrehajtásához 
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szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásához, az önkormányzat bíráló bizottságot jelöl ki. 

Kérte a Képviselő-testületet az előterjesztésben szereplő 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 

67/2017. (03.30.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tahitótfalu 

Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok vis 

maior feladatainak támogatására (Tahitótfalu, Mátyás király utca 142 hrsz.), 

kiírt pályázat közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó Bíráló Bizottságába, mint 

Ajánlatkérő, szakértőként az alábbi személyeket delegálja: 

A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmének biztosítására: 

Dr. Havasi Zoltán okleveles építőmérnök, tervező, közlekedési szakértő 

A közbeszerzés pénzügyi szakértelmének biztosítására: 

Seres Adrienn mb. pénzügyi csoportvezető 

A közbeszerzés jogi és közbeszerzési szakértelmének biztosítására: 

Dr. Bosnyák Judit ügyvéd, közbeszerzési szakértő 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert megbízólevelek 

aláírására, a határozat végrehajtására. 

Határidő: 2017. április 07. 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Köztemető fenntartása 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést: A Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei 

Járási Hivatala kötelező adatszolgáltatás címen megkereste hivatalunkat a temetők 

fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatban. A 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) alapján: 

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok közé tartozik: a településüzemeltetés, ezen belül a köztemetők 

kialakítása és fenntartása. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 3. § 

b) pontja szerint: köztemető az önkormányzat tulajdonában levő temető, továbbá az a nem 

önkormányzati tulajdonban levő temető vagy temető rész, amelyben az önkormányzat –a 

temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján-a köztemető fenntartására vonatkozó 

kötelezettségét teljesíti. Tahitótfalu településen a köztemetés a kialakult gyakorlat szerint a 

Református Egyházközség tulajdonában levő temetőben történik. 
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Kérte a Képviselő-testületet, hogy a Református Egyházközség tulajdonában lévő temető, 

köztemetésre kialakított részének vonatkozásában bízza meg a szerződés előkészítésével és 

annak aláírásával. 

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 

68/2017. (03.30.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, az 

Önkormányzat és a Tahitótfalui Református Egyházközség között, a 

Református Egyházközség tulajdonában levő – 1541 hrsz-ú temetőben 

kialakított temetőrész, köztemető fenntartási önkormányzati kötelezettség 

teljesítésére vonatkozó megállapodás előkészítésére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására és a megállapodás aláírására. 

Határidő: 2017. április 30. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Faluház nyílászáróinak cseréje 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a beérkezett ajánlatot. Tekintettel arra, hogy a nyílászárók 

cseréje szerepelt a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2017. évi terveiben is, 

javasolta annak 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.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

69/2017. (03.30.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tahitótfalui Faluház 

nyílászáróinak cseréjével a megismert árajánlat alapján megbízza Vitálos 

Tamás (2017 Pócsmegyer, Petőfi u. 3.) egyéni vállalkozót.  
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A beruházás vállalási ára 644.094 Ft + ÁFA (bruttó 818.000 Ft), melyet a 

Képviselő-testület a költségvetés K71 sora (ingatlanok felújítása) terhére 

biztosít.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

Határidő: 2017. április 30. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

13. Egyebek 

Nagyházu Miklós: Köszönetet szeretne mondani Gaál Sándornénak a település szépítéséért 

végzett munkájáért. 

Elmondta, nagy örömére szolgált, hogy megkereste egy csoport mert szeretnének a Duna 

parton szemetet gyűjteni. Ilyen először fordult elő eddig. Természetesen idén is lesz 

szemétszedési akció az elmúlt évekhez hasonlóan.  

A Bizottság az energiahatékonyságot is fontosnak tartja, melynek megfelelően az ősz folyamán 

vásároltak 50 db ledes izzót, amelynek nagy része még mindig nem került felhasználásra. 

Kérte, hogy minél előbb cseréljék le a maradék izzókat, azokon a helyeken, ahol leginkább 

szükséges.  

Szeretné megköszönni az ELMŰ-nek, hogy a Honvéd utca elejét gazmentesítette.  

Dr. Sajtos Sándor: Tájékoztatta Nagyházu Miklós képviselőt, hogy az önkormányzat tette 

rendbe a fent említett területet.  

Schottner Jánosné: Szükség lenne a Hősök terén a bicikli tároló elhelyezésére.  

Csörgő Mihály: Elmondta, hogy a József Attila utca elejére a szemetest vissza fogják tenni, 

miután a helyreállítása megtörtént.  

Gaál Sándorné: Örömmel tájékoztatta a megjelenteket, hogy újabb virágláda kihelyezésére 

kerül majd sor a Hősök tere előtt.   

Csörgő Mihály: Elmondta, hogy a mezőgazdasági utak kimérése megtörtént.  

Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az 

ülést 20:50 órakor bezárta.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Sajtos Sándor Eőryné Dr. Mezei Orsolya 

polgármester jegyző 

 


