
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2022. (01.05.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghirdetett napirendet elfogadta.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2022. (01.05.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021 december 16-ai ülésen meghozott 

144/2021. (12.16.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  jegyző 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2022. (01.05.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Novara Coop Kft-től 

(Székhely: 2316 Tököl, Csépi út 2643/1 hrsz. képviseli: Németh Ottó) megrendeli, a határozat 

mellékletét képező ajánlatban szereplő tartalom szerint az alábbiakat:  

1.) Orsi gémes mulcsozót CUT REVERS 029:     3.500.000,- Ft + ÁFA  

2.) LS MT3.50 Mech Cab traktort légfékkel,  

vonófejjel, frontkardánhajtással, fronthidraulikával: 11.475.155,- Ft + ÁFA 

A képviselő-testület fenti összeget a Belügyminisztérium egyes 5000 fő feletti lakosságszámú 

településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján 

kapott támogatási összegből biztosítja.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2022. (01.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghirdetett napirendet az alábbiak 

szerint módosította. 

2. 769/4 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan átadása a Magyar Állam számára 

Előterjesztő:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

A többi napirend tekintetében változás nem történt.  

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 



Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2022. (01.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Országos Mentőszolgálat 

(székhely: 1055 Budapest, Markó utca 22., képviseli: Dr. Csató Gábor főigazgató) részére az Európai 

Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből és hazai központi költéségvetési előirányzatból 

finanszírozott támogatási forrás felhasználásával építendő mentőállomás létesítése érdekében, az 

önkormányzat tulajdonában lévő, Tahitótfalu 769/4 hrsz-ú ingatlant átadja a Magyar Állam tulajdonába, 

az Országos Mentőszolgálat részére történő vagyonkezelésbe adás kikötése mellett, mentőállomás 

kialakítása és üzemeltetése, mint kiemelt közcél érdekében közérdekű célra történő 

kötelezettségvállalásként.  

Határidő: azonnal  

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2022. (01.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 0151, 3314 hrsz 

ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja és tárgyalásos eljárás keretében módosítja a 

településrendezési eszközöket.  

 

A Képviselő-testület a fejlesztések megvalósításához szükséges Tahitótfalu Község Helyi Építési 

Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítását támogatja. A kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítás értelmében a településrendezési eszközök módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32.§ (6) 

bekezdés szerinti ún. „tárgyalásos eljárás“ szerint folytatható le. A kiemelt fejlesztési területek 

érdekében történő településrendezési eszközeinek módosítása során az egyes tervek, illetve programok 

környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat elkészítését 

nem tartja indokoltnak, tekintettel a módosítások indokoltságára és mértékére. 

A módosítás elkészítésével a képviselő-testület a megismert ajánlat alapján Horváth Adrienn Éva egyéni 

vállalkozót (székhely: 1116 Budapest, Zsurló köz 5., kamarai névjegyzékszám: TT/1 13-1095) bízza 

meg. 

A tervezési díj 700.000, - Ft mely költséget felében a Baptista Egyház, felében a Váci Tankerületi 

Központ vállalta.  

A szükséges intézkedések megtételével a Képviselő-testület a Polgármestert bízza meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: a polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2022. (01.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 

az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével, meghirdetett, a Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 



támogatására című pályázat 3. melléklet 3.5 pontja – Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

alpontja szerint támogatási kérelmet nyújt be, melynek célja a 2021 Tahitótfalu Gyöngyvirág utca 

(hrsz: 2396) felújítása  

A pályázati támogatás maximális mértéke 20 millió Ft, 85%-os támogatási intenzitás mellett, melyből 

az önkormányzat, saját forrásként az önerőt biztosítja a 2022. évi költségvetés K71 sora terhére. 

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a határozat végrehajtására. 

Felelős:  polgármester 

Határidő: 2022. február 04. 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2022. (01.27.) 

HATÁROZATA 

Dr. Sajtos Sándor polgármester illetménye 2022. január 01.-től a 2011. évi CLXXXIX. sz. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 71. §. (2.) -(4). bekezdései alapján 845.000, - 

Ft/hó, valamint költségtérítése 126.750, -- Ft/hó bruttó összegben kerül megállapításra, amely fedezetét 

Tahitótfalu Község Önkormányzata a mindenkori éves költségvetésében biztosítja. 

Felelős:  jegyző 

Határidő: azonnal 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2022. (01.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csörgő Mihály társadalmi megbízatású 

alpolgármester tiszteletdíját 2022. január 01.-től kezdődően 280.000, -Ft/hó bruttó összegben, 15 % 

költségtérítését 42.000, - Ft /hó összegben állapítja meg, valamint a tiszteletdíj megemelt összegét az 

éves költségvetésében biztosítja. 

Felelős:  jegyző 

Határidő: azonnal 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2022. (01.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3380/2, 1997/4, 3332/2 

hrsz ingatlanokat ingyenes átadás (ajándék jogcímen) elfogadja a tulajdonosoktól. 

A szükséges intézkedések megtételével a Képviselő-testület a Polgármestert bízza meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

  



Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2022. (01.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tahitótfalui külterületi tulajdoni lapon 0103/1 

helyrajzi számú, összesen 9 ha alapterületű, szántó művelési ágú termőföld 10921/16381 tulajdoni 

hányadának vonatkozásában benyújtott adásvételi szerződés (vételár: 12.000.000, - Ft) ismeretében 

elővásárlási jogával nem él.  

Eladó: Sipos Áron Lajos 10921/283152-ed arányú tulajdonos 

Vevő: Dr. Magyar Gábor Sándor  

Határidő: 2022. február 15.  

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2022. (01.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Blue Boksz 60 Bt. részére a Hársfa utca 1753 

hrsz-ú ingatlan gázközmű ellátásával kapcsolatban nyilatkozik, hogy a Tahitótfalu Petőfi Sándor utca 

(1735 hrsz.) a természetben közterületként, közútként használt. 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Blue Boksz 60 Bt. részére a Hársfa utca 1753 

hrsz-ú ingatlan gázközmű ellátásával kapcsolatban (Tervszám: TH-HF-2021/Gg-01) a 1735 és 1756 

hrsz-ú, Tahitótfalu Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő ingatlanok esetén tulajdonosi és 

közútkezelői hozzájárulását az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén adja meg: 

- a kivitelezés megkezdése előtt közterület-bontási engedély kiváltása szükséges, 

- a közterületet érintő kábelek és közművezetékek elhelyezése során az aszfaltút szegélyét és 

burkolatát megbontani, annak aláásni nem lehet, 

- az útpadka helyreállítása tömörített zúzottkővel történhet, 

- a közút területén a nyitott munkaárkokat – amennyiben szükséges - dúcolni kell. A dúcolási mód 

megválasztásánál figyelembe kell venni a talaj állékonyságát, a talajmechanikai szakvéleményben 

foglaltakat, valamint a munkaterület mellett elhaladó forgalom által okozott dinamikus terheléseket 

is, 

- a közút alatti átereszek szerkezetét megbontani nem szabad, 

- a munkaárokból kitermelt talajt csak akkor szabad visszatölteni, ha az tömörítésre alkalmas. A 

visszatöltött rétegeket (legfeljebb 20 cm-es rétegvastagságban) a talaj szerkezetétől függő tömörítő 

eszközökkel Trg 95%-ra tömöríteni kell.  

- a munkával érintett területeken tereprendezést kell végezni, a sérült növényzetet vissza kell pótolni, 

- a közúti űrszelvénybe nyúló munkaterület úttengely felőli sarokpontjait éjszaka és korlátozott látási 

viszonyok között folyamatos vörös, vagy villogó borostyán-sárga fényt adó lámpákkal meg kell 

jelölni, 

- a munkaterületeket (munkába fogott szakaszokat) hossz- és keresztirányban piros–fehér sávos 

útlezáró korláttal (terelőfüzérrel, jelzőszalaggal) körül kell határolni, 



- az építés időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett üzletek, üzemek, közintézmények 

és magáningatlanok gépjárműforgalmát, valamint a közműszolgáltatások működését, 

- a szükséges ideiglenes forgalomtechnikai eszközök biztosítása Kérelmező feladata, 

- amennyiben a közműbekötés kizárólag teljes útzárral valósítható meg: 

• az útzárral érintett ingatlanok tulajdonosait az útzár kezdő és befejező időpontjáról a 

munkálatok megkezdése előtt minimum 5 nappal írásban értesíteni kell, az értesítés a 

Kérelmező feladata, 

• az útzár alatt a felbontott közterület felügyelet nélkül nem maradhat, 

• az útzár alatt is biztosítani kell szükség esetén a katasztrófavédelem, tűzoltóság, mentők, 

rendőrség valamint a közműszolgáltatók áthaladását közúti provizórium vagy más műszaki 

megoldás alkalmazásával, 

• 16:00 óra után a munkaárok nem maradhat temetetlenül. 

- burkolt felület esetén az eredeti vagy magasabb értékű, nagyobb teherbírású burkolattípus építendő, 

továbbá az e-ÚT 06.03.21 (ÚT 2-3.302) Útpályaszerkezeti aszfaltrétegek, építési feltételek és 

minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat be kell tartani, 

- amennyiben a burkolt út felbontása eléri vagy meghaladja a teljes útszélesség 40%-át, abban az 

esetben a burkolt útfelületet teljes szélességben szükséges helyreállítani (aszfaltozni), 

- az aszfalt vágása élvágóval történhet, burkolt útfelület esetén a munkaárok szélétől számított 50-50 

centiméter átfedéssel kell a teherhordó és kopóréteget helyreállítani. A kopóréteg 

hosszcsatlakozásainál és keresztcsatlakozásainál modifikált bitumenes szalag beépítése kötelező. 

- aszfaltburkolatú járdák esetén a kopóréteget teljes szélességben helyre kell állítani, a 

járdaszegélyeket ki kell alakítani, a törött járdaszegélyeket cserélni, a hiányzókat pótolni kell. A 

helyreállítás során minimálisan az alábbi rétegrendet kell kialakítani: 

• 4 cm MA 4 öntött aszfalt kopóréteg vibrációs hengerrel tömörítve, 

• 15 cm C12/15-32-F1 beton alap, 

• 15 cm fagyálló homokos kavics aljzat. 

- amennyiben a járda nem rendelkezik beton alappal, úgy teljes szélességben a fenti rétegrenddel kell 

elvégezni a helyreállítást aszfalt, viacolor és járdalap burkolatoknál is, 

- a munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti állapot 

visszaállításáig Kérelmező anyagilag és büntetőjogilag is felelős, 

- a közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra, felvonulási területnek felhasználni 

nem szabad, 

- a munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton, illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul ne 

akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, 

- a közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. 

A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a Kérelmezőnek folyamatosan 

gondoskodnia kell, 



- a közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért – 

amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható – Kérelmezőt anyagi és büntetőjogi 

felelősség terheli, 

- jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, 

hozzájárulások, állásfoglalások beszerzésének kötelezettsége alól, 

- Kérelmező a közterület helyreállításáért 2 év teljes körű garanciát vállal, 

- amennyiben Kérelmező a közterület helyreállításában késedelembe esik, vagy hibásan/elégtelenül 

teljesít, Engedélyező megbízhat más vállalkozót a közterület helyreállításával, és ennek minden 

számlával igazolt költségét átháríthatja Kérelmezőre, aki köteles azt 8 napon belül kiegyenlíteni. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2022. (01.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ifjúsági tábor 

fűtéskorszerűsítésére vonatkozó 156/2021. (12.16.) határozatot hatályon kívül helyezi. 

A képviselő-testület úgy dönt továbbá, hogy ezen határozat mellékletét képező árajánlat alapján 

megrendel az UNÉP Kft-től (2096 Üröm, Fő út 24. képviseli: Kelemen Gyula ügyvezető igazgató) egy 

új HVM tárolót bruttó: 630.079, - Ft vállalási áron (az ár tartalmazza a szerelési munkálatok költségeit 

is).  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2022. (01.27.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022.évi eseménynaptárt 

jóváhagyja.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2022. (03.03.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghirdetett napirendet elfogadta.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 



Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2022. (03.03.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Bizottság javaslatával 

megegyezően az alpolgármester saját hatáskörben felhasználható keretösszegét 1 MFt összegre emeli.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2022. (03.03.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Településfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság azon előterjesztését -amely meghatározott szakmai munkára épített-, hogy 

a település zöldfelületeinek karbantartására vonatkozó koncepcióját átalakítsa és konkrét árajánlatokat 

kérjen be. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Nagyházu Miklóst, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság elnökét határozat végrehajtására. 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős:  Nagyházu Miklós Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2022. (03.03.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP PLUSZ-1.2.3-21 kódszámú 

belterületi utak fejlesztése tárgyú pályázat keretében vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású, 

támogatási kérelmet nyújt be a 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca (hrsz: 1773) felújítására.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására, a pályázat benyújtására.  

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2022. (03.03.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő testülete támogatja a Magyarország 2022. évi 

költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.1. pontja alapján a Lakossági ivóvíz és 

csatornaszolgáltatási támogatás tárgyában Tahitótfalu Község Önkormányzata támogatási 

kérelemének benyújtását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

  



 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2022. (03.03.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. január 27-ei ülésen meghozott 

7/2022. (01.27.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  jegyző 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2022. (03.03.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 

az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével, meghirdetett, a Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására című pályázat 3. melléklet 3.5 pontja – Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

alpontja szerint támogatási kérelmet nyújt be, melynek célja a 2021 Tahitótfalu Gyöngyvirág utca 

(hrsz: 2396) felújítása. 

A pályázati támogatás maximális mértéke 20 millió Ft, 85%-os támogatási intenzitás mellett, melyből 

az önkormányzat, a 19.709.511 Ft támogatási igényhez, saját forrásként 3 478.149 Ft önerőt biztosít 

a 2022. évi költségvetés K71 sora terhére. 

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a határozat végrehajtására. 

Felelős:  polgármester 

Határidő: 2022. március 03. 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2022. (03.03.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Tahitótfalu községi 

Önkormányzat tulajdonában levő belterület 2999 hrsz-ú, „közút” minősítésű terület az utca 

névjegyzékben a „Verem utca”, Hegyalja utca”, elnevezést kapja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.  

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

  



Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2022. (03.03.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub 

részére engedélyezi a Klub által szervezett kerékpáros verseny megrendezéséhez a 084 hrsz-ú 

önkormányzati út igénybevételét, indító és célállomásként.  

A verseny tervezett időpontja: 2022. április 2.  

A Képviselő-testület kizárólag e területet biztosítja, és felhívja a rendező szerv figyelmét, hogy az 

úgynevezett Váci-révi út használatát köteles biztosítani, illetve a szükséges engedélyeket beszerezni és 

a rendezvényt bejelenteni az erre illetékes szerveknél.  

A verseny lebonyolításával kapcsolatos teljeskörű felelősséget a verseny rendezője köteles vállalni.  

Felhívja továbbá kérelmező figyelmét, hogy a rendezvény lebonyolítását követően a rendelkezésére 

bocsátott önkormányzati területről a hulladék eltávolítása rendező feladata.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: 2022. április 2. 

Felelős:   Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2022. (03.03.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza a Tahitótfalui Óvodák és 

Konyha 2022. évi nyári zárásának időpontjait: 

Tótfalu óvoda:  2022. június 20. napjától - 2022. július 29. napjáig. 

Tahi óvoda:  2022. július 11. napjától - 2022. augusztus 19. napjáig 

Mindkét óvoda 2022. július 11. napjától – 2022. július 29. napjáig zárva tart.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Felelős:  Polgármester 

Közreműködik: Óvodavezető 

Határidő: azonnal 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2022. (03.03.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ifjúsági tábor fűtésrendszerének 

felújítását elektromos kazán beszerzésével tervezi megoldani.  

A döntés előkészítésével és az ajánlatok beszerzésével a képviselő-testület megbízza Nagyházu Miklóst, 

a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét a Falugondnoksággal együttműködve.  

 

A Képviselő-testület felkéri a Nagyházu Miklóst a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

elnökét a határozat végrehajtására. 

Felelős:  Nagyházu Miklós Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

  



 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2022. (03.03.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a burkolatjavítási, kátyúzási és 

aszfaltozási feladatok elvégzésére - a határozat mellékletét képező árajánlatban szereplő tartalommal - 

az elmúlt éveknek megfelelően megbízza a Káty-Út Építőipari és Szolgáltató Kft-t (2330 Dunaharaszti, 

Szondi György u. 64/B; adószám: 14401383-2-13) 7.050, - Ft + ÁFA/m² vállalkozási díj ellenében. 

A Képviselő-testület a kátyúzás költségeit az önkormányzat 2022. évi költségvetésének K334 

(karbantartás) sorára biztosítja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a Káty-Út Építőipari és Szolgáltató Kft-vel kötendő 

vállalkozási szerződés aláírására. 

Határidő: 2022. június 15. 

Felelős:   Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2022. (03.03.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. §. 

(1) bekezdése alapján a helyi Szavazatszámláló Bizottságok tagjaivá, valamint pót-tagjaivá az alábbi 

személyeket megválasztja: 

Tagok:  

 Bándiné Tasnádi Ágnes 

 Juharné Bulejsza Márta 

 Borisz Andrea 

 Kálmán István Lászlóné 

 Csiki Zoltánné 

 Tóth Lászlóné 

Böttkös Zoltán Istvánné 

Balla Nóra Vivien 

Nagy Ádám 

Liptai Szilvia 

Németh Juliánna 

Plascsevics János 

Bergmann Ildikó 

Bötkös Lászlóné 

Császárné Kánya Gabriella 

Béres Gabriella 

Bozóki Sándorné 

Csörgi Eszter 

Póttag: 

Blázsik Kitti 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a Szavazatszámláló bizottsági tagok eskütételének lebonyolítására 

és a megbízólevelek átadására.  



Határidő: azonnal 

Felelős:  Eőryné dr. Mezei Orsolya jegyző 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2022. (03.03.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete ezennel jóváhagyja Dr. Sajtos Sándor 

polgármester úr 2022. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására. 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  jegyző 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

29/2022. (03.03.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 83. §. (4) bekezdés h) pontja alapján a Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola Váci Tankerületi Központ, mint fenntartó által javasolt átszervezésével 

egyetért az alábbiak szerint: 

− Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (feladatellátási hely: 

2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 26.):  

o Az intézmény felvehető maximális tanulói létszámának növelése 230 főről 286 főre. Jelenlegi 

tanulói létszám: 233 fő.  

o Alapfeladaton belül az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők SNI kategória felvétele. 

− Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (feladatellátási hely: 

2021 Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 2.) 

o  Az intézmény felvehető maximális tanulói létszámának növelése 110 főről 130 főre. Jelenlegi 

tanulói létszám: 121 fő.  

o Alapfeladaton belül az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők SNI kategória felvétele. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: 2022. március 24. 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2022. (03.03.) 

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 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2022. (03.03.) 

HATÁROZATA 



Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 

tulajdonában lévő 2021 Tahitótfalu, belterület 1835 hrsz-ú, természetben a Somogyi Béla utca 3. szám 

alatti, összesen 480 m2 alapterületű, kivett lakóház és udvar tekintetében, az ingatlan jelenlegi forgalmi 

értékét megállapító ingatlan-értékbecslési igazságügyi szakértői véleményt készíttet.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2022. (03.03.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 

tulajdonában lévő, 2021 Tahitótfalu, belterület 1835 hrsz-ú, természetben a Somogyi Béla utca 3. szám 

alatti, összesen 480 m2 alapterületű, kivett lakóház és udvar tekintetében, az ingatlan-értékbecslő 

vélemény ismeretében értékesíti. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2022. (03.10.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghirdetett napirendet elfogadta.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2022. (03.10.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő testülete Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei 

településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek előkészítéséről szóló 

kormányrendelet és annak 1.sz melléklete szerint Tahitótfaluban új, 8 tantermes iskola építésével 

kapcsolatosan az előkészítési szakaszra aláírt 1.sz. Együttműködési Megállapodás hatályban tartása 

mellett, a Megvalósítási Szakaszra a BMSK Zrt és a Váci Tankerülettel közösen létrejövő, jelen 

határozat mellékletét képező 2.sz. Együttműködési Megállapodást jóváhagyja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására, a Megállapodás 

aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

  



Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2022. (03.10.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu község Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy Dr. Magyar Gábor írásban 

beadott kérelmére a 2022 május 27-29-ig lebonyolításra kerülő rendezvényhez ingyenesen használatba 

adja a tulajdonában lévő ingatlanokat 2022. május 23-tól június 02-ig. 

A fenti időszakra a szervezőt térítésmentes használati jog illeti meg az alábbi helyrajzi számokra 

vonatkozóan: 

2022 Tahitótfalu 1182/15; 1182/16; 1394/8 hrsz, valamint a Kemping utca – Dunasor által körülvett 

1393/3, valamint 1393/4 hrsz. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges 

intézkedések megtételére. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2022. (03.10.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő testülete a Dr. Magyar Gábor szervezésében 2022. 

május 27 – 29 között megrendezésre kerülő rendezvényt, az önkormányzat a birtokában lévő, jelen 

határozat mellékletét képező és a lebonyolításhoz szükséges eszközök térítésmentes használatba 

adásával támogatja. Az eszközök átadása és visszavétele a falugondnokság és a szervező közötti 

átadás-átvételi eljárás alapján történik. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges 

intézkedések megtételére. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2022. (03.10.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékleteként csatolt terv szerint, 

az önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési Tervét elfogadja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2022. (04.28.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghirdetett napirendet elfogadta.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 



Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2022. (04.28.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tahitótfalu Orvosi Ügyelet 

Kft. (Cg: 13-09-202467, adószám: 27108008-1-13, képviseli: Dr. Magyar Zsombor ügyvezető) 2022. 

évi működési költségeinek finanszírozására 2.548.140, - Ft többletforrást biztosít az önkormányzat 

2/2022. (III.04.) költségvetési rendeletének K513 sora terhére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2022. (04.28.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tahitótfalu Község 2021. 

évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentését jóváhagyja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr Sajtos Sándor polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2022. (04.28.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete testülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag 

elfogadja a Tahitótfalui Óvodák, Bölcsőde és Konyha Orgonaliget Bölcsőde telephely Házirendjét, 

Szervezeti és Működési Szabályzatát, Szakmai programját, valamint a Felvételi szabályzatát.  

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2022. (04.28.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság javaslatával megegyezően úgy dönt, hogy árajánlatot kér be, 1 db Bosch típusú 24 kw 

teljesítményű elektromos kazán vásárlására, az ifjúsági tábor fűtésrendszerének fejlesztésére. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

elnökét a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

  Nagyházu Miklós Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

43/2022. (04.28.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 935/4 hrsz ingatlan 

ügyében települési szerződés megkötését támogatja az alábbi feltételekkel: 



- a HÉSZ melléklet szerinti módosításának valamennyi költségét a kérelmező vállalja  

- településfejlesztési támogatás címén a kérelmező 5.000.000, - Ft-ot az eljárás megkezdése előtt 

átutal Tahitótfalu Község Önkormányzatának számlájára. 

A szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a Polgármestert. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

44/2022. (04.28.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 935/4 hrsz-ú ingatlant 

kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 

A Képviselő-testület a fejlesztések megvalósításához szükséges Tahitótfalu Község Helyi Építési 

Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítását támogatja. A kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítás értelmében a településrendezési eszközök módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32.§ (6) 

bekezdés szerinti ún. „tárgyalásos eljárás“ szerint folytatható le. A kiemelt fejlesztési területek 

érdekében történő településrendezési eszközeinek módosítása során az egyes tervek, illetve programok 

környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat elkészítését 

nem tartja indokoltnak, tekintettel a módosítások indokoltságára és mértékére. 

A szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a Polgármestert. 

Határidő: azonnal 

Felelős: a polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

45/2022. (04.28.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 2. mellékletben szereplő 

ingatlanok övezeti besorolásának megváltoztatását, a helyi építési szabályzat módosítását támogatja, 

illetve az érintett ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/2022. (04.28.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tahitótfalui, belterületi, 

tulajdoni lapon 1700 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett lakóház és udvar” megnevezésű, 298 m2 területű 

ingatlan helyi védelmének megszüntetése érdekében kezdeményezi Tahitótfalu Község 

Önkormányzatának a Településkép Védelméről szóló 16/2017. (XII.13.) rendeletének módosítását. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 



47/2022. (04.28.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi értékvédelmi 

pályázati támogatás összege (4 M Ft.) az alábbiak szerint kerüljön felosztásra: 

- homlokzati részek felújítása támogatás: 800 e Ft 

- kerítés, kapuk felújítása támogatás:  200 e Ft. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

  Nagyházu Miklós Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

48/2022. (04.28.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentendrei Rendőrkapitányság 2022. évi 

beszámolóját a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal 

kapcsolatos feladatokról elfogadja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat megküldésére. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

49/2022. (04.28.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szentendre Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság tűzvédelmi tevékenységéről szóló 2021. évi beszámolóját elfogadja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat megküldésére. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

50/2022. (04.28.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat 

1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, Tahitótfalu 083/114 hrsz. alatt felvett, összesen 3844 m2 

nagyságú külterületi, kivett medence és haltenyésztő telep, kezelő épület megnevezésű ingatlanon, 

melyen érvényes bérleti szerződés alapján a Royal Pisztráng Kft. (Székhely: 2021 Tahitótfalu, Petőfi 

Sándor u. 28., adószám: 25780448-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-204524, képviseli: Csörgő István) 

pisztrángtelepet üzemeltet, háztartási méretű kiserőművet létesítsen. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat megküldésére. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

  



 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

51/2022. (04.28.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület 2021. 

évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat megküldésére. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2022. (04.28.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tahitótfalu Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 2021 Tahitótfalu, Hősök tere 6. 

szám alatti 1. sz. szolgálati lakást bérbe adja, Csorba Andrea (szül. név: Csorba Andrea, szül: Budapest, 

1992. november 14. an: Mócsai Erzsébet, lakcím: 2021 Tahitótfalu, Ady Endre u. 23.) részére 2022. 

május 4. napjától 2024. május 3. napjáig, 85.000, - Ft/hó + közüzemi díjak, bérleti díj ellenében.  

A bérlet további feltételei a bérleti szerződésben kerülnek rögzítésre. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására, a bérleti szerződés 

előkészítésére. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2022. (04.28.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Blue Boksz 60 Bt. részére a Sas utca 3457/1 hrsz-ú ingatlan gázközmű ellátásával 

kapcsolatban (Tervszám: TH-SAS-2022/Gg-01) a 3462 és 676/5 hrsz-ú, Tahitótfalu Önkormányzata 

tulajdonában és kezelésében lévő közterületek esetén tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását az 

alábbi feltételek együttes teljesülése esetén adja meg: 

- a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal közterület-bontási engedély kiváltása 

szükséges, 

- a közterületet érintő kábelek és közművezetékek elhelyezése során az aszfaltút szegélyét és 

burkolatát megbontani, annak aláásni nem lehet, 

- az útpadka helyreállítása tömörített zúzottkővel történhet, 

- a közút területén a nyitott munkaárkokat – amennyiben szükséges - dúcolni kell. A dúcolási 

mód megválasztásánál figyelembe kell venni a talaj állékonyságát, a talajmechanikai 

szakvéleményben foglaltakat, valamint a munkaterület mellett elhaladó forgalom által 

okozott dinamikus terheléseket is, 

- a közút alatti átereszek szerkezetét megbontani nem szabad, 



- a munkaárokból kitermelt talajt csak akkor szabad visszatölteni, ha az tömörítésre alkalmas. 

A visszatöltött rétegeket (legfeljebb 20 cm-es rétegvastagságban) a talaj szerkezetétől függő 

tömörítő eszközökkel Trg 95%-ra tömöríteni kell.  

- a munkával érintett területeken tereprendezést kell végezni, a sérült növényzetet vissza kell 

pótolni, 

- a közúti űrszelvénybe nyúló munkaterület úttengely felőli sarokpontjait éjszaka és 

korlátozott látási viszonyok között folyamatos vörös, vagy villogó borostyán-sárga fényt 

adó lámpákkal meg kell jelölni, 

- a munkaterületeket (munkába fogott szakaszokat) hossz- és keresztirányban piros–fehér 

sávos útlezáró korláttal (terelőfüzérrel, jelzőszalaggal) körül kell határolni, 

- az építés időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett üzletek, üzemek, 

közintézmények és magáningatlanok gépjárműforgalmát, valamint a közműszolgáltatások 

működését, 

- a szükséges ideiglenes forgalomtechnikai eszközök biztosítása Kérelmező feladata, 

- amennyiben a közműbekötés kizárólag teljes útzárral valósítható meg: 

• az útzárral érintett ingatlanok tulajdonosait az útzár kezdő és befejező időpontjáról 

a munkálatok megkezdése előtt minimum 5 nappal írásban értesíteni kell, az 

értesítés a Kérelmező feladata, 

• az útzár alatt a felbontott közterület felügyelet nélkül nem maradhat, 

• az útzár alatt is biztosítani kell szükség esetén a katasztrófavédelem, tűzoltóság, 

mentők, rendőrség valamint a közműszolgáltatók áthaladását közúti provizórium 

vagy más műszaki megoldás alkalmazásával, 

• 16:00 óra után a munkaárok nem maradhat temetetlenül. 

- burkolt felület esetén az eredeti vagy magasabb értékű, nagyobb teherbírású burkolattípus 

építendő, továbbá az e-ÚT 06.03.21 (ÚT 2-3.302) Útpályaszerkezeti aszfaltrétegek, építési 

feltételek és minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat be kell tartani, 

- amennyiben a burkolt út felbontása eléri vagy meghaladja a teljes útszélesség 40%-át, abban 

az esetben a burkolt útfelületet teljes szélességben szükséges helyreállítani (aszfaltozni), 

- az aszfalt vágása élvágóval történhet, burkolt útfelület esetén a munkaárok szélétől számított 

50-50 centiméter átfedéssel kell a teherhordó és kopóréteget helyreállítani. A kopóréteg 

hosszcsatlakozásainál és keresztcsatlakozásainál modifikált bitumenes szalag beépítése 

kötelező. 

- a munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti 

állapot visszaállításáig Kérelmező anyagilag és büntetőjogilag is felelős, 

- a közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra, felvonulási területnek 

felhasználni nem szabad, 

- a munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton, illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul 

ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, 

- a közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan 

biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a Kérelmezőnek 

folyamatosan gondoskodnia kell, 



- a közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó 

károkért – amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható – Kérelmezőt anyagi 

és büntetőjogi felelősség terheli, 

- jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, 

hozzájárulások, állásfoglalások beszerzésének kötelezettsége alól, 

- Kérelmező a közterület helyreállításáért 2 év teljes körű garanciát vállal, 

- amennyiben Kérelmező a közterület helyreállításában késedelembe esik, vagy 

hibásan/elégtelenül teljesít, Engedélyező megbízhat más vállalkozót a közterület 

helyreállításával, és ennek minden számlával igazolt költségét átháríthatja Kérelmezőre, aki 

köteles azt 8 napon belül kiegyenlíteni. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/2022. (04.28.) 

HATÁROZATA 

1.) Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Tahitótfalu Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

3/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet 7. §. (1) bekezdése, valamint 8. §. (4) bekezdés a) pontja 

alapján úgy dönt, hogy Gyócsi László és Gyócsi Szilvia Irma, 1134 Budapest, Pattantyús utca 11. 

I/1. szám alatti lakosok által a Tahitótfalu 3457/1 és 3457/2 hrsz-ok alatt felvett összesen 1582 m² 

alapterületű, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlanok megosztása után kialakuló 3457/4 hrsz-

al jelölt összesen 303 m²nagyságú kivett helyi közút megnevezésű ingatlan térítésmentes közcélra 

felajánlását elfogadja. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Dr Sajtos Sándor polgármestert a megosztással és a közcélra 

felajánlással kapcsolatos megállapodás aláírására. 

3.) Az ingatlan megosztás, valamint a megállapodás elkészítésének mindennemű költségét kérelmező 

vállalja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2022. (04.28.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2012. (III.9.) rendelet 8. §. (1) bekezdés b) 

pontja alapján pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Tahitótfalu 

1835 hrsz-ú, kivett lakóház és udvar megjelölésű ingatlan értékesítésére, a határozat mellékletét képező 

felhívásban foglalt tartalommal. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázati felhívás közzétételére az abban foglalt 

tartalommal és feltételekkel. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

  



 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2022. (04.28.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1396/2 hrsz ingatlanon 

építendő nyíltvízi úszóműves kikötőhely létesítéséhez hozzájárul. A tulajdonos biztosítja az 

önkormányzat tulajdonában lévő kishajó tárolását, továbbá a hídfészek létesítését követően bérleti díjat 

kér, 100.000,Ft/év, amelyet minden év december 15-ig felülvizsgál.  

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2022. (04.28.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 665289/2022 számú 

változási vázrajz alapján, telekalakítást követően a Tahitótfalu belterület 2516 hrsz-ú ingatlan területe 

310 m2-rel csökkenjen, a 2509 hrsz-ú ingatlan területe 310 m2-rel növekedjen, ami a forgalomképes 

törzsvagyon részét fogja képezni. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezze a telekalakítási eljárást a PMKH 

Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 11.-nél. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2022. (05.11.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghirdetett napirendet elfogadta.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

59/2022. (05.11.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1) a Nemzeti Művelődési Intézet NKKft. (6065 Lakitelek, Felsőalpár sor 3. képviseli: Závogyán 

Magdolna ügyvezető) által, a koronavírus-világjárvány által okozott a kulturális ágazatot érintő 

károk hatékony enyhítéséről szóló 1879/2020. (XII.4.) Kormányhatározat alapján megítélt 

10 000 000 Ft támogatási összeget az idő rövidsége miatt nem tudja felhasználni.  

2) kérelemmel fordul a Nemzeti Művelődési Intézethez, annak érdekében, hogy fenti összeget a 

település őszi kulturális rendezvényeire fordíthassa. 



3) kérelemmel fordul a Nemzeti Művelődési Intézethez, hogy a támogatott tevékenységek 

időtartamát, valamint a támogatás felhasználásának határidejét módosítsa 2022. december 31. 

napjára. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2022. (05.11.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy beszerzési eljárást folytat le 

„Vállalkozási szerződés keretében Tahitótfalu zöldterület karbantartása -2022” tárgyában a határozat 

mellékletét képező ajánlattételi felhívás alapján. 

A képviselő-testület felkéri a Dr. Pálvölgyi Tamás közbeszerzési tanácsnokot, valamint Dr. Sajtos 

Sándor polgármestert a határozat végrehajtására.  

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

  Dr. Pálvölgyi Tamás közbeszerzési tanácsnok 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

61/2022. (05.25.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghirdetett napirendet elfogadta.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

62/2022. (05.25.)  

HATÁROZATA 

1.) Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 55/2022. (04.28.) 

határozatával, a Tahitótfalu 1835 hrsz-ú, kivett lakóház és udvar megjelölésű ingatlan értékesítésére 

kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a beadási határidőre egyetlen 

pályázat sem érkezett. 

2.) Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat vagyonáról 

és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2012. (III.9.) rendelet 8. §. (1) bekezdés b) pontja 

alapján ismételten pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 

Tahitótfalu 1835 hrsz-ú, kivett lakóház és udvar megjelölésű ingatlan értékesítésére, a határozat 

mellékletét képező felhívásban foglalt tartalommal. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázati felhívás ismételt közzétételére az abban foglalt 

tartalommal és feltételekkel. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 



Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2022. (05.25.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Vállalkozási 

szerződés keretében Tahitótfalu zöldterület karbantartása 2022” tárgyú ajánlattételi felhívásra beérkezett 

Adorján Botond, mint ajánlattevő pályázata érvénytelen az alábbiak alapján:  

− A pályázat, az ajánlattételi felhívásban meghatározott formai feltételeknek nem felel meg. 

− Forráshiány miatt az ajánlatában meghatározott vállalási árat az önkormányzat 2/2022. (III.04.) 

költségvetési rendelete alapján nem tudja biztosítani. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2022. (05.25.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Vállalkozási 

szerződés keretében Tahitótfalu zöldterület karbantartása 2022” tárgyú ajánlattételi felhívásra beérkezett 

Nagyházuné Szondi Klára E.V., mint ajánlattevő pályázata érvényes az alábbiak alapján:  

− Az ajánlattételi felhívásban meghatározott formai, tartalmi felteleknek megfelel, a kért kötelező 

adatokat, nyilatkozatokat benyújtotta. 

− A pályázata érvényes és eredményes az ajánlattételi felhívásban szereplő I. rész tekintetében.  

− A II. és III. részek vonatkozásában ajánlatot nem nyújtott be.  

− Az I. részre vonatkozó vállalási ár: 158.000, - Ft/hó 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására, a szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2022. (05.25.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyermekjóléti és 

családvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása napirendet a Tulajdoni ügyek napirend 

előtt tárgyalja.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

66/2022. (05.25.) 

HATÁROZATA 

A Képviselő-testület Tahitótfalu község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó 

értékelését 2021. évre vonatkozóan elfogadja.  

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 



Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2022. (05.25.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy 125 m² 

nagyságú területet értékesít Tahitótfalu Község Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, a 

Tahitótfalu belterület 1394/3 helyrajzi számú, kivett beépített terület ingatlanból, a Fernox Kft (2021 

Tahitótfalu, Jókai u. 2. képviseli: Ferenczi Zoltán ügyvezető) részére, 6.000.000, - Ft vételáron, az adás-

vételhez szükséges telekalakítási eljárás lefolytatását követően. 

A szükséges tervezési, telekalakítási eljárás, valamint a helyi építési szabályzat módosításának 

költségeit kérelmező vállalja. 

A beruházás kapcsán esetlegesen szükségessé váló Tahi hídfő-parkoló parkolási rendszerének 

megváltoztatása további közlekedéstechnikai vizsgálatot, a környezetében található üzletek miatt pedig 

egyeztetéseket kíván. 

A kialakítás végleges módjáról ezen vizsgálatok és egyeztetések ismeretében dönt a Képviselő-testület. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés előkészítéséhez szükséges 

előzetes eljárások lefolytatására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2022. (05.25.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1380/3, 1380/6 1394/3  

hrsz ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 

A Képviselő-testület a fejlesztések megvalósításához szükséges Tahitótfalu Község Helyi Építési 

Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítását támogatja.  

A kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás értelmében a településrendezési eszközök módosítása a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés szerinti ún. „tárgyalásos eljárás“ szerint folytatható le. 

A kiemelt fejlsztési területek érdekében történő településrendezési eszközeinek módosítása során az 

egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet szerinti 

környezeti vizsgálat elkészítését nem tartja indokoltnak, tekintettel a módosítások indokoltságára és 

mértékére. 

A szükséges intézkedések megtételével a Képviselő-testület a Polgármestert bízza meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: a polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

69/2022. (05.25.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pest-Terv Műszaki Tervező és Kivitelező Kft. 

(1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 68.) részére a Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky utca ivóvíz 



hálózatának felújításával kapcsolatban (Tervszám: KT-75/21) a 2424, 2490, 2423 és 2396 hrsz-ú, 

Tahitótfalu Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő közterületek esetén tulajdonosi és 

közútkezelői hozzájárulását az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén adja meg: 

- a kivitelezés időpontját a 2509 hrsz-ú ingatlanon történő iskolaépítéssel össze kell hangolni, 

- a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal közterület-bontási engedély kiváltása szükséges, 

- kivitelezés során Kivitelezőnek törekednie kell a víziközművel jelenleg nem ellátott ingatlanokra 

történő beállások telekhatáron belüli kiépítésére, 

- a vízvezeték felújítással kapcsolatos ivóvíz szünetek alatt lajtoskocsikkal kell biztosítani az érintett 

közintézmények és a lakosság ivóvíz szükségletét, 

- a vízvezeték felújítással kapcsolatos ivóvíz hiány időpontjáról, annak időtartamáról, valamint a 

vízvételi lehetőségről a lakosságot előzetesen, írásban tájékoztatni szükséges, 

- az útpadka helyreállítása tömörített zúzottkővel történhet, 

- a közút területén a nyitott munkaárkokat – amennyiben szükséges - dúcolni kell. A dúcolási mód 

megválasztásánál figyelembe kell venni a talaj állékonyságát, a talajmechanikai szakvéleményben 

foglaltakat, valamint a munkaterület mellett elhaladó forgalom által okozott dinamikus terheléseket 

is, 

- a közút alatti átereszek szerkezetét megbontani nem szabad, 

- a munkaárokból kitermelt talajt csak akkor szabad visszatölteni, ha az tömörítésre alkalmas. A 

visszatöltött rétegeket (legfeljebb 20 cm-es rétegvastagságban) a talaj szerkezetétől függő tömörítő 

eszközökkel Trg 95%-ra tömöríteni kell,  

- a munkával érintett területeken tereprendezést kell végezni, a sérült növényzetet vissza kell pótolni, 

- a közúti űrszelvénybe nyúló munkaterület úttengely felőli sarokpontjait éjszaka és korlátozott látási 

viszonyok között folyamatos vörös, vagy villogó borostyán-sárga fényt adó lámpákkal meg kell 

jelölni, 

- a munkaterületeket (munkába fogott szakaszokat) hossz- és keresztirányban piros–fehér sávos 

útlezáró korláttal (terelőfüzérrel, jelzőszalaggal) körül kell határolni, 

- az építés időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett üzletek, üzemek, közintézmények 

és magáningatlanok gépjárműforgalmát, valamint a közműszolgáltatások működését, 

- a szükséges ideiglenes forgalomtechnikai eszközök biztosítása Kérelmező feladata, 

- amennyiben a közműbekötés kizárólag teljes útzárral valósítható meg: 

• az útzárral érintett ingatlanok tulajdonosait az útzár kezdő és befejező időpontjáról a 

munkálatok megkezdése előtt minimum 5 nappal írásban értesíteni kell, az értesítés a 

Kérelmező feladata, 

• az útzár alatt a felbontott közterület felügyelet nélkül nem maradhat, 

• az útzár alatt is biztosítani kell szükség esetén a katasztrófavédelem, tűzoltóság, mentők, 

rendőrség valamint a közműszolgáltatók áthaladását közúti provizórium vagy más műszaki 

megoldás alkalmazásával, 

• 16:00 óra után a munkaárok nem maradhat temetetlenül. 



- burkolt felület esetén az eredeti vagy magasabb értékű, nagyobb teherbírású burkolattípus építendő, 

továbbá az e-ÚT 06.03.21 (ÚT 2-3.302) Útpályaszerkezeti aszfaltrétegek, építési feltételek és 

minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat be kell tartani, 

- amennyiben a burkolt út felbontása eléri vagy meghaladja a teljes útszélesség 40%-át, abban az 

esetben a burkolt útfelületet teljes szélességben szükséges helyreállítani (aszfaltozni), 

- az aszfalt vágása élvágóval történhet, burkolt útfelület esetén a munkaárok szélétől számított 50-50 

centiméter átfedéssel kell a teherhordó és kopóréteget helyreállítani. A kopóréteg 

hosszcsatlakozásainál és keresztcsatlakozásainál modifikált bitumenes szalag beépítése kötelező. 

- a munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti állapot 

visszaállításáig Kérelmező anyagilag és büntetőjogilag is felelős, 

- a közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra, felvonulási területnek felhasználni 

nem szabad, 

- a munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton, illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul ne 

akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, 

- a közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. 

A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a Kérelmezőnek folyamatosan 

gondoskodnia kell, 

- a közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért – 

amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható – Kérelmezőt anyagi és büntetőjogi 

felelősség terheli, 

- jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, 

hozzájárulások, állásfoglalások beszerzésének kötelezettsége alól, 

- Kérelmező a közterület helyreállításáért 2 év teljes körű garanciát vállal, 

- amennyiben Kérelmező a közterület helyreállításában késedelembe esik, vagy hibásan/elégtelenül 

teljesít, Engedélyező megbízhat más vállalkozót a közterület helyreállításával, és ennek minden 

számlával igazolt költségét átháríthatja Kérelmezőre, aki köteles azt 8 napon belül kiegyenlíteni. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

70/2022. (05.25.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Tahitótfalu községi 

Önkormányzat tulajdonában levő zártkert 4633 hrsz-ú, „kivett út” minősítésű terület az utca 

névjegyzékben a „Táltos utca”, elnevezést kapja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.  

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: polgármester 

  



Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

71/2022. (05.25.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

− 75/2020. (07.14.) képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi és 

− a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási ülésein a 

polgármester akadályoztatása esetén helyettesítésre jogosítja fel Miklós Melindát, a Tahitótfalui 

Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, valamint Takács Ágnes igazgatási és hatósági 

csoportvezetőt, az eseti meghatalmazás keretei között.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

72/2022. (05.25.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

− az OTP Nyrt.-vel (Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) 2013. évben kötött, bankjegykiadó 

automata (ATM) önkormányzati ingatlanon (1379 hrsz) történő elhelyezésére vonatkozó 

szerződés felmondását elfogadja. 

− az OTP Nyrt. részére engedélyezi egy új ATM letelepítését és rendelkezésére bocsátja a 1394/3 

hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan ATM által lefoglalt részét, a határozat mellékletét 

képező szerződés tartalmával megegyezően.  

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására, a szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal   

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2022. (05.25.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tahitótfalui Református 

Egyházközség nyári gyermektáborának lebonyolításra (2022. június 20 - 24-ig) az önkormányzat 

tulajdonában lévő  

− Faluház és ebédlő épületeinek, valamint udvarának, vagy a 

− Népház és ebédlő épületeinek, valamint és udvarának 

használatát térítésmentesen biztosítja, attól függően, hogy a Népház épülete elbontásra kerül-e idei 

évben.   

A Képviselő-testület a tábor idejére a gyermekek számára az étkezést az alábbiak szerint biztosítja a 

Tahitótfalui Óvodák, Bölcsőde és Konyha bevonásával. 

Egytálétel: 750,- Ft/fő 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: 2022. június 20.   

Felelős: polgármester 



Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

74/2022. (05.25.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tahitótfalui Baptista 

Gyülekezet által szervezett nyári ifjúsági tábor 2022. június 27- július 1-ig, valamint gyermek tábor 

2022. július 4- július 8-ig tartó időszakára az önkormányzat tulajdonában lévő  

− Faluház és ebédlő épületeinek, valamint udvarának, vagy a 

− Népház és ebédlő épületeinek, valamint udvarának 

használatát térítésmentesen biztosítja, attól függően, hogy a Népház épülete elbontásra kerül-e idei 

évben.   

A Képviselő-testület a tábor idejére a gyermekek számára az étkezést az alábbiak szerint biztosítja a 

Tahitótfalui Óvodák, Bölcsőde és Konyha bevonásával. 

Egytálétel: 750,- Ft/fő 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: 2022. június 27.   

Felelős: polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

75/2022. (05.25.)  

HATÁROZATA 

 

1.) Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a 

tahitótfalui belterületi tulajdoni lapon 1707 helyrajzi szám alatt lévő ingatlanból, telekalakítási 

eljárás lefolytatását követően 700 m² nagyságú területet, ingatlanfogalmi értékbecslés ismeretében 

megkíván vásárolni az orvosi rendelő mellett tervezett parkoló kialakítása céljából. 

2.) Az Önkormányzat a kialakítandó terület közútkapcsolatát az önkormányzat tulajdonában lévő, 

tahitótfalui belterületi tulajdoni lapon 1706 helyrajzi számú ingatlan útján biztosítja. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a telekalakítási eljárással, valamint az 

ingatlanforgalmi értékbecsléssel kapcsolatos eljárások lefolytatására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

76/2022. (05.25.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. Támogatja 1 db Bosch típusú 24 kw teljesítményű elektromos kazán beszerzését 298.000, - Ft 

vételáron. 

2. Bruttó 540.000, - Ft keretösszeget biztosít a beérkezett indikatív árajánlat alapján a készülék 

beépítésére.   

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

  



 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

77/2022. (05.25.) 

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Komplex Tel-Com Kft. (1113 Budapest, 

Edömér utca 2.) részére a Tahitótfalu, Mogyoró utca távközlési hálózatának fejlesztésével kapcsolatban 

(Tervszám: HMP-569/22/005) a 2015 hrsz-ú, Tahitótfalu Önkormányzata tulajdonában és kezelésében 

lévő közterület esetén tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását az alábbi feltételek együttes 

teljesülése esetén adja meg: 

- a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal közterület-bontási engedély kiváltása szükséges, 

- az útpadka helyreállítása tömörített zúzottkővel történhet, 

- a közút területén a nyitott munkaárkokat – amennyiben szükséges - dúcolni kell. A dúcolási mód 

megválasztásánál figyelembe kell venni a talaj állékonyságát, a talajmechanikai szakvéleményben 

foglaltakat, valamint a munkaterület mellett elhaladó forgalom által okozott dinamikus terheléseket 

is, 

- a közút alatti átereszek szerkezetét megbontani nem szabad, 

- a munkaárokból kitermelt talajt csak akkor szabad visszatölteni, ha az tömörítésre alkalmas. A 

visszatöltött rétegeket (legfeljebb 20 cm-es rétegvastagságban) a talaj szerkezetétől függő tömörítő 

eszközökkel Trg 95%-ra tömöríteni kell,  

- a munkával érintett területeken tereprendezést kell végezni, a sérült növényzetet vissza kell pótolni, 

- a közúti űrszelvénybe nyúló munkaterület úttengely felőli sarokpontjait éjszaka és korlátozott látási 

viszonyok között folyamatos vörös, vagy villogó borostyán-sárga fényt adó lámpákkal meg kell 

jelölni, 

- a munkaterületeket (munkába fogott szakaszokat) hossz- és keresztirányban piros–fehér sávos 

útlezáró korláttal (terelőfüzérrel, jelzőszalaggal) körül kell határolni, 

- az építés időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett üzletek, üzemek, közintézmények 

és magáningatlanok gépjárműforgalmát, valamint a közműszolgáltatások működését, 

- a szükséges ideiglenes forgalomtechnikai eszközök biztosítása Kérelmező feladata, 

- amennyiben a közműbekötés kizárólag teljes útzárral valósítható meg: 

• az útzárral érintett ingatlanok tulajdonosait az útzár kezdő és befejező időpontjáról a 

munkálatok megkezdése előtt minimum 5 nappal írásban értesíteni kell, az értesítés a 

Kérelmező feladata, 

• az útzár alatt a felbontott közterület felügyelet nélkül nem maradhat, 

• az útzár alatt is biztosítani kell szükség esetén a katasztrófavédelem, tűzoltóság, mentők, 

rendőrség, valamint a közműszolgáltatók áthaladását közúti provizórium vagy más műszaki 

megoldás alkalmazásával, 

• 16:00 óra után a munkaárok nem maradhat temetetlenül. 

- a munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti állapot 

visszaállításáig Kérelmező anyagilag és büntetőjogilag is felelős, 



- a közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra, felvonulási területnek felhasználni 

nem szabad, 

- a munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a 

személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, 

- a közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. 

A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a Kérelmezőnek folyamatosan 

gondoskodnia kell, 

- a közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért – 

amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható – Kérelmezőt anyagi és büntetőjogi 

felelősség terheli, 

- jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, 

hozzájárulások, állásfoglalások beszerzésének kötelezettsége alól, 

- Kérelmező a közterület helyreállításáért 2 év teljes körű garanciát vállal, 

- amennyiben Kérelmező a közterület helyreállításában késedelembe esik, vagy hibásan/elégtelenül 

teljesít, Engedélyező megbízhat más vállalkozót a közterület helyreállításával, és ennek minden 

számlával igazolt költségét átháríthatja Kérelmezőre, aki köteles azt 8 napon belül kiegyenlíteni. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

78/2022. (05.25.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tahitótfalu Község Díszpolgára, a 

Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés, a Tahitótfalu Ifjú Tehetsége díj és a Tahitótfalu Pedagógusa díj 

alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet alapján 2022. 

évben Tahitótfalu Pedagógusa díjat adományozza Nagyházúné Dankó Anikó óvodapedagógusnak.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására, a kitüntetéssel járó díszoklevél, 

emlékplakett és anyagi elismerés átadására.  

Határidő: 2022. május 31.  

Felelős: polgármester 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

79/2022. (05.25.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu Község Díszpolgára, a 

Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés, a Tahitótfalu Ifjú Tehetsége díj és a Tahitótfalu Pedagógusa díj 

alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet alapján 2022. 

évben Tahitótfalu Pedagógusa díjat adományozza Vaczó Zoltán pedagógusnak.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására, a kitüntetéssel járó díszoklevél, 

emlékplakett és anyagi elismerés átadására.  

Határidő: 2022. május 31.  

Felelős: polgármester 


