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Tahitótfalu Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

Szám:  10/2018. 

Határozatok száma: 119/2018. (07.12.) - 136/2018. (07.12.) 

Rendeletek száma: - 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. július 12-én megtartott nyílt üléséről 

Tárgyalt napirendi pontok:  

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról 

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 

2. Bizottságok tájékoztatója 

Előterjesztő:  Bizottsági elnökök 

3. Tulajdoni ügyek 

Előterjesztő:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

4. Egyebek 
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 12-én, 18:08 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  

 Schottner Jánosné  

 Vaczó Zoltán  

Távol maradt képviselő:  - 

Tanácskozási joggal:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 

Meghívott: Ferenczy Barbara pályázati referens 

 Seres Adrienn pénzügyi vezető 
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Dr. Sajtos Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 fővel jelen 

van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet javasolta annak elfogadását és 

kérdezte a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 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 a napirendet elfogadta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

119/2018. (07.12.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet elfogadta.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 

határozatokról 

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Elmondta, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtására vonatkozó 

dokumentáció megküldésre került a képviselők számára. Amennyiben kérdés merült fel ezzel 

kapcsolatosan természetesen szívesen válaszol.  

Kérdés, hozzászólás nem volt.   

Dr. Sajtos Sándor: Rövid tájékoztatást adott az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről. Elmondta, 

hogy lehetőség van piac fejlesztésére pályázati támogatásból. Ismertette az előterjesztésben 

foglaltakat: 

2018. június 27-én megjelent a Pest megyei helyi piacok fejlesztését támogató pályázati felhívás. A 

támogatás célja a helyi gazdaság fejlesztése, adott településen kereskedelmi és szolgáltató funkciók 

erősítése, bővítése, a helyi és a település közelében működő termelők, mezőgazdasági termeléssel, 

feldolgozással és értékesítéssel foglalkozó vállalkozások piacra jutásának elősegítése, helyben történő 

értékesítési lehetőségeik bővítése, feltételeik javítása. További cél a helyi lakosok életminőségének 

javítása, egészséges, jó minőségű helyi élelmiszertermékek és a helyben történő vásárlás 

lehetőségének biztosítása, illetve a piac közösségi funkciójának erősítése révén. A rendelkezésre álló 

keretösszeg 2 milliárd forint. Az igényelhető támogatási összeg új piac létesítése esetén minimum 20 

millió Ft, maximum 150 millió Ft, meglévő piac tekintetében 10 illetve 100 millió forint. Tahitótfalu 

adóerő-képességének függvényében a támogatás intenzitása 90%. 

A pályázat keretében lehetőség nyílik a Tahi településrészen jelenleg működő termelői piac és 

kapcsolódó környezetének építészeti és infrastrukturális fejlesztésére.  

A pályázat keretében támogatható: 

- Önkormányzati tulajdonú új piac kialakítása, 

- Önkormányzati tulajdonú meglévő piac fejlesztése. 

A támogatás mértéke: 

- új piac kialakítása esetén minimum 20 millió forint, maximum 150 millió forint, 

- meglévő piac fejlesztése esetén minimum 10 millió forint, maximum 100millió forint. 

A pályázat benyújtási határideje: a felhívás megjelenését követő 30 nap. (2018. július 29.) 

A pályázat benyújtásának kötelező mellékletét képezi két testületi határozat. Egy, amelyben a testület 

dönt a kérelem benyújtásáról, egy pedig az érintett helyrajzi számokkal az önrész biztosítását írja elő. 

Az önrészt az önkormányzat a 2019 évi költségvetésének terhére írja elő. Kérte a Képviselő-testület 

támogatását, a pályázat előkészítéséhez.  

Nagyházu Miklós: Véleménye szerint a pályázat nem kevés önrészt feltételez. Megkérdezte, mit 

szeretnének megvalósítani, ki fogja megtervezni? Jelenleg egy nagy kudarcot kell feldolgozniuk, hiszen 

a Kormányzattól elnyert 350 M Ft-ot három projektre kapták, azonban jelenleg úgy tűnik ebből csak 

egy részprojekt fog megvalósulni. Ebben az esetben is igen nagy költséget jelentett a tervezés.   

Dr. Sajtos Sándor: Egyetért az elhangzottakkal, pontosan ezt a munkát szeretnék megkezdeni. Az 

önrész mértékre vonatkozóan elmondta, hogy ez a maximális összeget jelenti. Mivel azonban a 

pályázat beadásának felétele, hogy szakmailag előkészítésre kerüljön a dokumentáció. Kertészeti 

terveket kell készíteni, ami nem igényel bonyolult tervezést és költségeket sem. Rédai Erikával már 

egyeztetett a kérdésről. Jelenleg a pályázat előkészítésének megkezdéséhez szeretné kérni a 

Képviselő-testület támogatását. Anyagi kérdésekben még nem kerül sor döntésre.  
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Nagyházu Miklós: Amennyiben jól érti, akkor ez a piac, illetve a mellette lévő üres terület olyan jellegű 

átalakítását jelenti, ami a piacon kívüli időszakban, közösségi térként szolgálhat?  

Dr. Sajtos Sándor: Igen, ez lenne a cél.  

Dr. Pálvölgyi Tamás: Javasolta, hogy a „Hídfő Centrum” koncepciójának terveit használják fel a 

dokumentáció előkészítéséhez.   

Dr. Sajtos Sándor: Elmondta, hogy ezeket a terveket már átadták a Pro Régió munkatársainak, azonban 

az egy bonyolultabb műszaki megoldást, illetve költséget igénylő beruházás lett volna. Jelenleg egy 

koncepciótervet szeretnének a képviselők számára elkészíteni.  

Csörgő Mihály: Kérte, hogy folyamatos legyen a konzultáció a tervezők és a Képviselő-testület között. 

Nem szeretne augusztusban kész tervet látni úgy, hogy nincs lehetőség a választásra és kész tények 

alapján dönteni.  

Dr. Sajtos Sándor: Természetesen. Mivel a témával kapcsolatban több 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 

120/2018. (07.12.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a „Helyi 

piacok fejlesztése Pest megye területén” címen kiírt, PM_PIAC_2018 kódjelű 

pályázatra benyújtandó dokumentáció előkészítését.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: 2018. július 29. 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Dr. Sajtos Sándor: Július 10-én, a „Virágos Magyarország” pályázattal kapcsolatosan érkezett 

delegációt fogadta, Rédai Erikával a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság külsős tagjával 

közösen. Beszámolt a könyvtár működtetésével kapcsolatban felmerült problémákról, melyre 

vonatkozóan már tárgyalt az Emberi Erőforrások Minisztériumának képviselőivel. Az egyeztetés során 

úgy döntöttek, hogy a könyvtár helyszíni szemléjét követően folytatják a fenntartásra vonatkozó 

tárgyalásokat.  

Nagyházu Miklós: Ebben az esetben a linóleum cseréje fontos lehet. 

Csörgő Mihály: Van adat arról, hogy hányan veszik igénybe ezt a szolgáltatást? 

Kubanek István: Igen, van ilyen nyilvántartás. 

Dr. Sajtos Sándor: Felhívta a figyelmet arra, hogy a könyvtári ellátás törvényi előírás, ebben az esetben 

nem az igénybevétel a mérvadó. 
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Kubanek István: A könyvtárosi feladatokat ellátó munkatárs ősszel -mivel tanári minőségben az iskola 

alkalmazottja-, osztályt kap, ezért lehet, hogy át kell majd gondolni a könyvtár nyitva tartását és 

üzemelését.   

Dr. Sajtos Sándor: Felkérte Ferenczy Barbarát adjon tájékoztatást az Eperfesztivál elszámolásáról.  

Ferenczy Barbara: Röviden ismertette az elszámolás sarokszámait. Elmondta, 164.000,- Ft-tal lépték 

túl a rendelkezésre álló keretet úgy, hogy sikerült az elképzeléseiket megvalósítani.  

Nagyházu Miklós: Mind a három napon kint volt a fesztiválon. Nagyon tetszett a vidámpark 

elhelyezése, illetve a színpad, kulturált volt a vendégfogadás. Elmondható, hogy kifogástalan 

rendezvényt tudhatnak magunk mögött. Gratulált a rendezéshez. 

Dr. Pálvölgyi Tamás: Egyetértett Nagyházu Miklós véleményével.  

Dr. Sajtos Sándor: Elmondta, hogy nagyon nagy felelősséget vállalt magára amikor 5 M Ft hiánnyal 

kezdett neki a szervezéshez.  

Nagyházu Miklós: Véleménye szerint ezt azzal lehet elkerülni, ha a szponzori szerződések korábban 

kerülnek megkötésre.  

Dr. Sajtos Sándor: Igen, a mostani partnerek is kérték, hogy korábban vegyék fel velük a kapcsolatot a 

támogatásokat illetően. Viszont, ha jövő tavasszal döntenek a Fesztiválról, akkor ismét késő lesz.  

Csörgő Mihály: Úgy gondolja, a döntéshez az egyik feltétel a korrekt elszámolás volt, amit most 

megkaptak. A másik a költségek ismerete, amihez szükséges a program tervezete.  

Dr. Sajtos Sándor: Erről majd augusztusban tudnak tárgyalni, addigra előkészítik a kollégák.  

2. Bizottságok tájékoztatója 

Szociális Bizottság 

Schottner Jánosné: A Bizottság július 4-én ülésezett, minden beérkezett kérelmet elbíráltak, elutasítva 

nem lett egy kérés sem.  

3. Tulajdoni ügyek 

Elővásárlási jog gyakorlása a 061/6 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést és a határozati javaslatot. Dr. Pálvölgyi Tamás ügyvéd, 

Dankovics Gáborné megbízásából a tahitótfalui külterületi tulajdoni lapon 061/6 hrsz. alatt felvett, 

összesen 11 Ha 3466 m2 alapterületű, 119.52 Ak összértékű, szántó művelési ágú termőföld (a 

továbbiakban: ingatlan) 7884/283152 hányadára vonatkozó adásvételi szerződés kifüggesztését kérte.  

A szerződés szerinti vevő Dr. Magyar Gábor Sándor (2021 Tahitótfalu, Felsőszérűk dűlő 1498 hrsz.). 

Vételár: 47.389,- Ft (azaz Negyvenhétezer-háromszáznyolcvankilenc forint). 

Az ingatlan természetvédelmi területen fekszik, az 1996. évi LIII. tv. 68. § (6) bek. alapján, a Magyar 

Államot követően az elővásárlási jog jogosultja Tahitótfalu Község Önkormányzata. 

A 2013. december 15-én hatályba lépett az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében 

az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási 

szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendeletnek és a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénynek (a továbbiakban: Tv.) megfelelően az adásvételi 

szerződést 2018. június 28-án a Hivatal hirdetőtáblájára kifüggesztettük, az ÁNYK programon keresztül 

az NFA-nak megküldtük. A Tv.-ben meghatározott kifüggesztési határidő 60 nap, amely 2018. 
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augusztus 27-én jár le (jogvesztő határidő). Kérte a Képviselő-testületet döntsön, kíván-e élni az 

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

képviselőket, aki az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot támogatja, kézfeltartással 

jelezze. 

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

Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. Dr. Pálvölgyi Tamás nem szavazott. 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

121/2018. (07.12.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tahitótfalui, külterületi 

tulajdoni lapon 061/6 hrsz. alatt felvett, összesen 11 Ha 3466 m2 alapterületű, 

119.52 Ak összértékű, legelő művelési ágú ingatlan (termőföld) 7884/283152 

hányadának vonatkozásában benyújtott adásvételi szerződés (vételár: 47.389,-Ft) 

ismeretében elővásárlási jogával nem él. 

Eladó: Dankovics Gáborné 7884/283152 arányú tulajdonos. 

Vevő: Dr. Magyar Gábor Sándor (2021 Tahitótfalu, Felsőszérűk dűlő 1498 hrsz). 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Elővásárlási jog gyakorlása a 061/7 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot. Dr. Pálvölgyi Tamás ügyvéd, 

Dankovics Gáborné megbízásából a tahitótfalui külterületi tulajdoni lapon 061/7 hrsz. alatt felvett, 

összesen 4 Ha 8155 m2 alapterületű, 48.64 Ak összértékű, szántó művelési ágú termőföld (a 

továbbiakban: ingatlan) 7884/294708 hányadára vonatkozó adásvételi szerződés kifüggesztését kérte.  

A szerződés szerinti vevő Dr. Magyar Gábor Sándor (2021 Tahitótfalu, Felsőszérűk dűlő 1498 hrsz.). 

Vételár: 19.320,- Ft (azaz Negyvenhétezer-háromszáznyolcvankilenc forint). 

Az ingatlan természetvédelmi területen fekszik, az 1996. évi LIII. tv. 68. § (6) bek. alapján, a Magyar 

Államot követően az elővásárlási jog jogosultja Tahitótfalu Község Önkormányzata. 

A 2013. december 15-én hatályba lépett az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében 

az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási 

szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendeletnek és a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénynek (a továbbiakban: Tv.) megfelelően az adásvételi 

szerződést 2018. június 28-án a Hivatal hirdetőtáblájára kifüggesztettük, az ÁNYK programon keresztül 

az NFA-nak megküldtük. A Tv.-ben meghatározott kifüggesztési határidő 60 nap, amely 2018. 

augusztus 27-én jár le (jogvesztő határidő). Kérte a Képviselő-testületet döntsön, kíván-e élni az 

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

képviselőket, aki az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot támogatja, kézfeltartással 

jelezze. 

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

Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. Dr. Pálvölgyi Tamás nem szavazott.  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

122/2018. (07.12.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tahitótfalui külterületi 

tulajdoni lapon 061/7 hrsz. alatt felvett, összesen 4 Ha 8155 m2 alapterületű, 48.64 

Ak összértékű, legelő művelési ágú ingatlan (termőföld) 7884/294708 hányadának 

vonatkozásában benyújtott adásvételi szerződés (vételár: 19.320,-Ft) ismeretében 

elővásárlási jogával nem él. 

Eladó: Dankovics Gáborné 7884/294708 arányú tulajdonos. 

Vevő: Dr. Magyar Gábor Sándor (2021 Tahitótfalu, Felsőszérűk dűlő 1498 hrsz). 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Elővásárlási jog gyakorlása a 0108/16 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot. Dr. Pálvölgyi Tamás ügyvéd, 

Verebes Istvánné megbízásából a tahitótfalui külterületi tulajdoni lapon 0108/16 hrsz. alatt felvett, 

összesen 5510 m2 alapterületű, 19.78 Ak értékű, szántó művelési ágú termőföld (a továbbiakban: 

ingatlan) egészére vonatkozó adásvételi szerződés kifüggesztését kérte. A szerződés szerinti vevő Dr. 

Magyar Gábor Sándor (2021 Tahitótfalu, Felsőszérűk dűlő 1498 hrsz.). Vételár: 826.500,- Ft (azaz 

Nyolcszázhuszonhatezer-ötszáz forint).  

Az ingatlan természetvédelmi területen fekszik, az 1996. évi LIII. tv. 68. § (6) bek. alapján, a Magyar 

Államot követően az elővásárlási jog jogosultja Tahitótfalu Község Önkormányzata. 

A 2013. december 15-én hatályba lépett az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében 

az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási 

szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendeletnek és a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénynek (a továbbiakban: Tv.) megfelelően az adásvételi 

szerződést 2018. május 23-án a Hivatal hirdetőtáblájára kifüggesztettük, az ÁNYK programon keresztül 

az NFA-nak megküldtük. A Tv.-ben meghatározott kifüggesztési határidő 60 nap, amely 2018. július 23-

án jár le (jogvesztő határidő). 

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

előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze. 

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

Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. Dr. Pálvölgyi Tamás nem szavazott. 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

123/2018. (07.12.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tahitótfalui külterületi 

tulajdoni lapon 0108/16 hrsz. alatt felvett, összesen 5510 m2 alapterületű, 19.78 Ak 

értékű, legelő művelési ágú ingatlan (termőföld) egészének vonatkozásában 

benyújtott adásvételi szerződés (vételár: 826.500,-Ft) ismeretében elővásárlási 

jogával nem él. 
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Eladó: Verebes Istvánné 1/1 arányú tulajdonos. 

Vevő: Dr. Magyar Gábor Sándor (2021 Tahitótfalu, Felsőszérűk dűlő 1498 hrsz). 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Elővásárlási jog gyakorlása a 0108/10 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot. Dr. Pálvölgyi Tamás ügyvéd, 

Borda Sándorné megbízásából a tahitótfalui külterületi tulajdoni lapon 0108/10 hrsz. alatt felvett, 

összesen 2 Ha 8336 m2 alapterületű, 85.56 Ak értékű, szántó művelési ágú termőföld (a továbbiakban: 

ingatlan) 4212/51330 hányadára vonatkozó adásvételi szerződés kifüggesztését kérte.  

A szerződés szerinti vevő Dr. Magyar Gábor Sándor (2021 Tahitótfalu, Felsőszérűk dűlő 1498 hrsz.). 

Vételár: 280.000,- Ft (azaz Kétszáznyolcvanezer forint). 

Az ingatlan természetvédelmi területen fekszik, az 1996. évi LIII. tv. 68. § (6) bek. alapján, a Magyar 

Államot követően az elővásárlási jog jogosultja Tahitótfalu Község Önkormányzata. 

A 2013. december 15-én hatályba lépett az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében 

az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási 

szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendeletnek és a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénynek (a továbbiakban: Tv.) megfelelően az adásvételi 

szerződést 2018. május 23-án a Hivatal hirdetőtáblájára kifüggesztettük, az ÁNYK programon keresztül 

az NFA-nak megküldtük. A Tv.-ben meghatározott kifüggesztési határidő 60 nap, amely 2018. július 23-

án jár le (jogvesztő határidő). Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 

kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot támogatja, 

kézfeltartással jelezze. 

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

Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. Dr. Pálvölgyi Tamás nem szavazott. 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

124/2018. (07.12.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tahitótfalui külterületi 

tulajdoni lapon 0108/10 hrsz. alatt felvett, összesen 2 Ha 8336 m2 alapterületű, 

85.56 Ak értékű, legelő művelési ágú ingatlan (termőföld) 4212/51330 hányadának 

vonatkozásában benyújtott adásvételi szerződés (vételár: 280.000,-Ft) ismeretében 

elővásárlási jogával nem él. 

Eladó: Bakó Sándorné 1404/51330 arányú tulajdonos, Borda Sándorné 1404/51330 

arányú tulajdonos, Czikora Lajosné 1404/51330 arányú tulajdonos. 

Vevő: Dr. Magyar Gábor Sándor (2021 Tahitótfalu, Felsőszérűk dűlő 1498 hrsz). 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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ELMŰ Hálózati Kft. kérelme (3242/1 hrsz) 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. Az ELMŰ Hálózati Kft. az önkormányzat tulajdonosi és 

közútkezelői hozzájárulását kérte a Hosszúmező utca 3242/1 hrsz-ú ingatlan villamos energia 

ellátásával kapcsolatban. Fenti ingatlan villamos energia ellátása a 3253 hrsz-ú önkormányzati közút 

igénybevételével, nyíltárkos megvalósítással, 8,4 m földkábel alkalmazásával valósul meg. Mivel a 

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

előterjesztésben megfogalmazott határozati 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 

125/2018. (07.12.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ELMŰ Hálózati Kft. 

részére a Tahitótfalu, 3242/1 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásához a 3253 

hrsz-ú út vonatkozásában (SE-PLAN-D: 28564) a tulajdonosi és közútkezelői 

hozzájárulását az alábbi feltétel teljesülése esetén adja meg: 

- a munkálatok megkezdése előtt közterület-bontási engedély kiváltása, 

- az útlezárás utáni ingatlanok kiértesítése az útlezárásról legalább 1 héttel az 

útlezárást megelőzően, 

- a 3253 hrsz-ú úton létrehozott nyílt árok zárása az ároknyitás napján 

legkésőbb 16:00 órakor, 

- a nyomvonal helyreállítása az eredeti anyagokkal az eredeti minőségben. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Őszirózsa Nyugdíjasklub kérelme 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a kérelmet és javasolta annak támogatását (székhely létesítése, 

„Tahitótfalui” jelző használata). Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 

kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze. 

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

Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. Dr. Pálvölgyi Tamás nem szavazott.   

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

126/2018. (07.12.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 

a Tahitótfalui Őszirózsa Nyugdíjasklub Egyesület az Önkormányzat 

tulajdonában lévő, Tahitótfalu, belterület 2510 hrsz. alatt felvett, kivett 

lakóház, udvar, gazdasági épület, tornaterem, kultúrház, konyha és étterem 
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besorolású ingatlan ún. Faluház részében székhelyet létesítsen, azt heti egy 

alkalommal 2 órára igénybe vegye, székhelyként hivatalos irataiban 

megjelölje, a bírósági nyilvántartásba bejegyeztesse.  

A Képviselő-testület engedélyezi továbbá, hogy az Egyesület elnevezésében 

a „Tahitótfalui” jelzőt feltüntesse. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására.  

Határidő: 2018. augusztus 31.  

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Térfigyelő rendszer javítása 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. A 2018. április 23-án éjjel kitört vihar során – a 

Tahitótfalu Rendőrőrs épületén belül, a térfigyelő rendszer számára létrehozott külön helyiségben, 

2021 Tahitótfalu, Béke u. 16. sz. alatt – a térfigyelő rendszert elemi csapás (villám) érte.  

A térfigyelő rendszer és a riasztó berendezés meghibásodott. A pontos hibalistát a térfigyelő rendszert 

telepítő és karbantartásával megbízott B-Angel Biztonsági Szolgálat Kft. munkatársai mérték fel. A B-

Angel Biztonsági Szolgálat Kft. által készített költségvetés szerint a javítás nettó 936.094,- Ft + ÁFA, azaz 

bruttó 1.188.839,- Ft-os (azaz bruttó egymillió-száznyolcvannyolcezer-nyolcszázharminckilenc forint) 

költséget jelent az Önkormányzatnak. A javítás 4-6 hetet vesz igénybe.  

Felvették a kapcsolatot a biztosítóval, de a mai napig nem érkezett egyértelmű állásfoglalás, hogy a 

meglévő biztosítás kiterjed-e a kamerarendszerre is, vagy csak kizárólag az épületre. Ez a kötvény 

szerint sem egyértelmű, a mellékelt email üzenetekből kiderül, hogy ellentétes információkat közölt a 

biztosító társaság. Az egyeztetés lezárultával tájékoztatja majd a Képviselő-testületet. Amennyiben 

kiterjed a biztosítás a rendszerre, abban az esetben is a javítási munkát az önkormányzatnak kellene 

megelőlegeznie (számlával igazolnia) és azt utólag fizetné ki a biztosító, így javasolta a Kft. ajánlatának 

elfogadását. A fenti javítás a vízbázis védelmére kapott támogatásból kerülne finanszírozásra.  

Kubanek István: Áprilisban történt a kár, miért most került ez a Képviselő-testület elé? 

Dr. Sajtos Sándor: Eddig a biztosítóval egyeztettek a munkatársak. Mivel a témával kapcsolatban több 

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 

127/2018. (07.12.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a térfigyelő 

rendszer javítására vonatkozó, a B-Angel Biztonsági Szolgálat Kft. által benyújtott 

árajánlatot. Vállalkozói díj: nettó 936.094,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.188.839,- Ft (azaz 

bruttó Egymillió-száznyolcvannyolcezer-nyolcszázharminckilenc forint.) 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására és a 

javításra vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására. 
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Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Tahitótfalui Sportegyesület RG Szakosztályának nyári táboroztatása 

Dr. Sajtos Sándor: Tekintette arra, hogy az Ifjúsági tábor nem alkalmas éjszakai táboroztatásra, 

javasolta, hogy a 105/2018. (05.24.) számú Képviselő-testületi határozatot módosítsák az új feltételek 

szerint. 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 

128/2018. (07.12.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 105/2018. (05.24.) 

határozatát visszavonja és az alábbiak szerint dönt.  

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tahitótfalui 

Sportegyesület Ritmikus Gimnasztika Szakosztályának nyári táborozásához az 

önkormányzat tulajdonában lévő Ifjúsági tábor területét 50.000,- Ft/5 nap biztosítja 

2018. július 30-2018. augusztus 3-ig 8:00 órától 17:00 óráig.  

A Képviselő-testület a tábor idejére a gyermekek számára az étkezést (reggeli ebéd, 

uzsonna) 700,- Ft/fő/nap áron biztosítja a Tahitótfalui Óvodák és Konyha 

bevonásával. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására, a 

határozat végrehajtására. 

Határidő: 2018. július 30. 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Vis maior támogatással összefüggő telekalakítás  

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

Tahitótfaluban a csapadékos időjárás, majd felmelegedés következtében a Mátyás király úti partfal 

agyagos szerkezetének megcsúszása – 2016. 11. 19.-i lakossági bejelentés alapján – által okozott károk 

helyreállítására támogatási igényét a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 

9/2011. (II. 15.) Korm. rendeletben foglalt határidőn belül bejelentette. A támogatási kérelem 2017. 

május 26-án pozitív elbírálásban részesült. 

Helyreállítási helyszín: Tahitótfalu, Mátyás király út 142 hrsz , 164/3 hrsz kivett út 

A helyreállítás forrásösszetétele (megítélt támogatás alapján) 

Megnevezés 2016. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 3 600 000 Ft 10 % 

Biztosító kártérítése   
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Egyéb forrás  0 Ft  

Vis maior megítélt támogatási  36 000 000 Ft 90 % 

Források összesen 39 600 000 Ft 100 % 

 

A Képviselő-testület nyilatkozott arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  

A tervezési szakaszban azonban megállapítást nyert, hogy a tervezési terület magántulajdont (164/4 

hrsz) is érint. A vízjogi létesítési engedélyes terv jóváhagyásához, illetve a jogszabályban rögzített 

módon történő vis maior támogatás felhasználásához ezt az ellentmondást szükséges feloldani, így az 

érintett ingatlanrészt önkormányzati tulajdonban kell venni.  

A folyamat eljárási időszaka több hónapot vesz igénybe, így 2018. március hónapban a 

Belügyminisztérium felé jelezték, hogy a kivitelezést egy évvel szükséges emiatt meghosszabbítani. Az 

engedélyt az önkormányzat júniusban megkapta, így az új határidő 2019. május 26-ra módosult. 

A fentiekben tárgyalt telekalakítás feltételeit a jelen előterjesztés mellékletei tartalmazzák. 

A megállapodás költségvetést érintő pénzügyi vonzata – független szakértői értékbecslés alapján – 

310.000 Ft, mely összeg a jelenlegi tulajdonost illeti a szerződésben leírt, általa meghatározott bontás 

alapján. 

Dr. Pálvölgyi Tamás: Röviden tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait az eljárási rendről.  

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 

129/2018. (07.12.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „ebr42 341 392 Vis 

Maior pályázatból megvalósuló Mátyás király utca rézsű,- és támfal helyreállítási 

beruházáshoz kapcsolódóan a tervezési területtel értintett Tahitótfalu bt. 164/4 

hrsz-ú ingatlanból 99m2 területet, független értékbecslői szakvélemény alapján 

megállapított 310.000 Ft összegért a költségvetési tartalék terhére a K62 (ingatlan 

beszerzés) sorának terhére megvásárolja .  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, valamint 

a határozat végrehajtására. 

Határidő: 2018. július 31. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Tahitótfalui Óvodák és Konyha kérelme  

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a kérelmet (Családi sportnap lebonyolításában az Önkormányzat 

közreműködése) és javasolta annak támogatását. 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 

130/2018. (07.12.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tahitótfalui Óvodák és 

Konyha részére az általuk szervezett 2018. szeptember 15-ei Családi sportnap 

rendezvény lebonyolítására a kérelemben foglaltakat biztosítja.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: 2018. szeptember 15. 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

109/2018. (05.24.) Képviselő-testületi határozat módosítása 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. A 109/2018 (05.24.) Képviselő-testületi határozat 

rendelkezett arról, hogy változtatás nélkül elfogadja az Ecsedi-Vill Bt. tulajdonosi és közútkezelői 

hozzájárulásának kérését a 0155/3 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásával kapcsolatban, valamint 

22kV-os szabadvezeték és 22/04 kV-os trafóállomás létesítését. 

Fenti határozat esetében a szántóföldek felöli oldalon elhelyezett villanyoszlopokon légkábel 

alkalmazásával valósulna meg a 0155/3 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátása. Ezzel kapcsolatban 

további információk kerültek birtokunkba: 

- amennyiben áthelyeznék az oszlopsort az erdősáv felöli oldalra, akkor a 22 KV-os vezeték 

mellett 2,5 méteres szélességben ki kellene vágni a növényzetet. Ez sok más problémával is 

járna (a tulajdonost kártalanítani kell, erdőfelügyelőséget bevonni, stb.), 

- amennyiben földkábel alkalmazását választjuk, az megdrágítja a kivitelezést (≈ 1.000.000,- Ft), 

de az előbb felsorolt problémákat megelőzi. 

Javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 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 

131/2018. (07.12.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 109/2018 (05.24.) 

Képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja: az Ecsedi-Vill Bt. 

részére a Tahitótfalu, 0155/3 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásához a 0158 

hrsz-ú út vonatkozásában a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását az alábbi 

feltételek teljesülése esetén adja meg: 
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- a 0158 hrsz-ú úton kizárólag földkábel alkalmazásával engedi (a 0154/15 

hrsz-ú ingatlan felöli oldalon) a 0155/3 hrsz-ú ingatlan villamos energia 

ellátását, 

- a trafóállomást a 0155/3 hrsz-ú ingatlan mellett közvetlenül kell elhelyezni, 

- a munkálatok megkezdése előtt közterület-bontási engedély kiváltása, 

- a nyomvonal helyreállítása az eredeti anyagokkal az eredeti minőségben. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Pintér Tibor kérelme 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. Pintér Tibor (2022 Tahi, Akácfa utca 3. (638/2 hrsz.) 

ingatlana előtt 3x1,5 méter nagyságban közterület-kapcsolat kialakítását kezdeményezte beton felület 

alkalmazásával, melyhez kérte a Képviselő-testület jóváhagyását. Mivel a témával kapcsolatban 

hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az előterjesztésben szereplő 

határozati 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 

132/2018. (07.12.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pintér Tibor részére az 

Akácfa utca 3. szám előtti közterületen 3x1,5 méter nagyságban engedélyezi 

gépkocsi beálló megépítését beton alkalmazásával. Az engedély megadása mellett 

felhívja kérelmező figyelmét, hogy a burkolt közterület esetleges későbbi 

felbontása esetén kártérítési, kártalanítási és kármentesítési felelősséget nem 

vállal, valamint arra, hogy a közterület burkolással kapcsolatban szükséges munka- 

és balesetvédelmi szabályok betartásáért kérelmező a felelős. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Bor Zoltán kérelme 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. Bor Zoltán, Kossuth Lajos utca 9. szám alatti lakos 

kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, melyben az ingatlana előtti 3 db hamisciprus vissza-, illetve 

kivágását kérte. Mindhárom hamisciprus beleér a szigeteletlen vezetékbe, ezzel potenciális 

veszélyforrást jelenthet nedves, esős időben. Amennyiben a visszavágás mellett döntünk, úgy jó 

eséllyel évente szükséges elvégeztetni újra és újra ezt a tevékenységet. Javasolta a hamisciprusok 

kivágását és a tulajdonos felszólítását, hogy olyan díszfákat ültessen a helyükre, melyek alacsony 

növésűek. 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 

133/2018. (07.12.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi Bor Zoltán 

számára, hogy kivágassa a Kossuth Lajos utca 9. szám előtt álló 3 db hamisciprust. 

Ezzel együtt felszólítja kérelmezőt, hogy a fák pótlása kizárólag olyan díszfákkal 

történhet, melyek kifejlett korukban sem érik el a közművezetéket. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Szentendrei út 370 hrsz.-ú ingatlan közterület -kapcsolatának kialakítása 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot. Hajdú Péter a Kőbányai Diákok 

Sportegyesülete elnöke kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, melyben a Tahi, Szentendrei út 370 

hrsz-ú ingatlan Pollack Mihály utcai részén közterület-kapcsolat (gépkocsi behajtó) kialakításához kéri 

a Képviselő-testület hozzájárulását. A gépkocsi behajtó 3x3,2 méter nagyságban érinti a közterületet, 

kapcsolódik az úttest aszfaltjához. 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 

134/2018. (07.12.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőbányai Diákok 

Sportegyesülete részére a Szentendrei út 370 hrsz-ú ingatlan Pollack Mihály utcai 

felén ≈ 10 m2 méretben a 194/2010. (10.21.) Képviselő-testületi határozatban 

meghatározottak szerint (szürke szegélykő és viacolor felhasználásával) tulajdonosi 

és közútkezelői hozzájárulását adja. 

Az engedély megadása mellett felhívjuk Kérelmező figyelmét, hogy a burkolt 

közterület esetleges későbbi felbontása esetén kártérítési, kártalanítási és 

kármentesítési felelősséget nem vállalunk, továbbá arra, hogy a közterület 

burkolással kapcsolatban szükséges munka- és balesetvédelmi szabályok 

betartásáért Kérelmező a felelős. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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Gépjármű vásárlása  

Dr. Sajtos Sándor: Tájékoztatta a Képviselő-testület arról, hogy lehetőség van az összetört Mitsubishi 

L200 gépjármű pótlására egy ugyanolyan gépjármű beszerzésével, így az alkatrészek egy része is 

biztosított lehetne. Az új gépjármű vételára 2.100.000 Ft. Javasolta az autó 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 

135/2018. (07.12.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi 1 db 

Mitsubishi L200 gépjármű (frsz: JRL-186) beszerzését, a megismert 2.100.000.- Ft 

vételáron.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

4. Egyebek 

Karácsony Ádám: Szeretné tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy a múlt hét folyamán a Régiók 

Bizottsága elfogadta a jelentését. Különösen nagy öröm az, hogy Tahitótfalut képviselhette az Európai 

Parlament épületében, és a 350 főből álló plenáris ülés, amely Európa különböző régióiból és helyi 

képviselőiből tevődik össze, egyhangúlag támogatta. Mindez nagyon megtisztelő volt, és nagyon örül, 

hogy ebben a dokumentumban, amelyet továbbítani fognak az Európai Parlamentnek, szerepelni fog 

Tahitótfalu is. Mivel az elmúlt hónapokban igen sok egyeztetés és előkészítő munka zajlott amelyek 

időpontjai sok esetben ütköztek a Képviselő-testületi ülések időpontjaival, utólag is kéri a Képviselő-

testület megértését.   

Dr. Sajtos Sándor: Gratulált a munkához.   

Nagyházu Miklós: Az elmúlt ülésen foglalkoztak a nyári táborokkal és az ehhez kapcsolódó 

kérelmekkel. Ülés után az egyik közösségi oldalon, megjelent egy poszt, amiben ezt az ülésrészletet 

adták közre. A bejegyzést tevő hölgy nehezményezte, hogy a Képviselő-testület hogyan foglalkozott a 

baptista táborral. Minden baptista testvértől szeretne elnézését kérni, ha megbántotta, azonban most 

is ezeket a gondolatokat mondaná el. Az ülésen nem a tábor létjogosultságát kérdőjelezték meg, 

hanem annak helyszínét. Egyébként minden, ami ezzel kapcsolatban elhangzott, most a tábor 

folyamán egyértelműen beigazolódott. Tehát a Képviselő-testületnek továbbra is napirenden kell 

tartani és átgondolni, hogy milyen módon ad helyet táboroknak. Mindezek ellenére szeretné, ha 

továbbra is szerveznének táborokat ők is, de meg kell érteniük, hogy a község vezetőinek minden 

tekintetben oda kell figyelniük mindenkire és úgy kell a táboroknak helyet adni, hogy az mindenki 

megelégedésére szolgáljon.  
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Csörgő Mihály: Véleménye szerint ezen senkinek sem kellett volna megsértődnie, a Baptista 

Gyülekezetnek pedig pláne, hiszen eddig is támogatták ezt a kezdeményezést és ő a maga részéről a 

későbbiekben is szeretné támogatni. Egyetért Nagyházu Miklóssal, valóban a helyszínnel volt a 

probléma, illetve azzal, hogy nem kaptak egy tisztességes kérelmet. Kaptak egy kimutatást, mit 

szeretnének, és úgy érzi ez a Képviselő-testület megérdemelt volna egy normálisan megfogalmazott 

kérelmet úgy, ahogy a Református Egyház is beadta. Nem akartak senkit megbántani, szerinte nem is 

bántottak meg senkit.  

Kubanek István: A katolikus tábor most is zajlik és szeretné megköszönni a nevükben is az 

önkormányzati sátrat, amely nagy szolgálatot tett az esőzések alkalmával.   

Dr. Sajtos Sándor: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző asszony kezdeményezésére zárt ülés megtartását 

javasolta. 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 

136/2018. (07.12.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

gazdasági érdekeire hivatkozva zárt ülést rendel el.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Ezt követően a Képviselő-testület 19:33-19:42 óráig zárt ülésen folytatta munkáját, majd több napirend 

nem lévén Dr. Sajtos Sándor polgármester és az ülést 19:42 órakor bezárta.  

K.m.f. 

Dr. Sajtos Sándor Eőryné Dr. Mezei Orsolya 

polgármester jegyző 

 

 


