
Előterjesztés iktató száma: 3/   1604-5      /2021. 

1 

 

Előterjesztést készítette:  Geréb Tünde jegyző 

Előterjesztő:    Krix Lajos polgármester 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tinnye Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 2021. június 30. napján tartandó képviselő-testületi ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 Napirendi pontok: 

 

1. 

 

Polgármesteri beszámoló – az előző ülés óta eltelt időszakról 

2. Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló 

3. 2021. évi képviselő-testület munkaterve 

4. Önálló képviselői indítvány: „Tinnye Község területén 

súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről” szóló 3/2019. (II. 28.) 

sz. önkormányzati rendeletének módosításáról       
5. Egyebek (pl. Civil szervezetek pályázata, augusztus 20-ai rendezvény, 

utca nyitás, stb.) 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (VI. 30.) számú önkormányzati határozata 

a napirendi pontok elfogadásáról 

 

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

a) az ülés napirendi pontjait a meghívóban szereplő sorrendben és 

tartalommal elfogadja. 

b) az ülés napirendi pontjait a jegyzőkönyben foglalt módosításokkal 

elfogadja.  

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

Krix Lajos polgármester 
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1. napirendi pont: 

Tárgy: A polgármester beszámolója az előző ülés óta eltelt időszakról 

 

Szóbeli előterjesztés! 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (VI. 30.) számú önkormányzati határozata 

a polgármester előző ülés óta eltelt időszakról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

polgármester beszámolóját elfogadja. 

 

 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 

 

Krix Lajos polgármester 

 

___________________________________________________________________________ 

2. napirendi pont: 

Tárgy: A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló 

 

Határozat száma, tartalma 
Határidő, 

felelős 
Megjegyzés 

Tinnye Község Önkormányzat képviselő-testülete 

33/2020. (IX. 18.) határozata a pályázati benyújtásának támogatásáról  

 
 

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Közös Hivatal fenntartására szóló megállapodás 

alapján, székhelytelepülés önkormányzataként, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Faluházak 
felújítása – 2020 című, 1016429170 MFP azonosítóval rendelkező, önerő nélküli pályázat benyújtását 

támogatja.   

     jegyző 

    azonnal  
Megvalósult 

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
36/2020. (X. 28.) számú határozata körzeti megbízott kinevezésével kapcsolatban 

 

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Budaörsi 
Rendőrkapitányság, Pilisvörösvári Rendőrőrs Bűnügyi Alosztályán, Tinnye székhellyel, körzeti megbízotti 

tevékenység ellátására Csordás Gergő r. törzsőrmester kerüljön kinevezésre 2020. november 01. hatállyal.  

Kéri a jegyzőt, hogy a határozatról a Budaörsi Rendőrkapitányságot vezetőjét, haladéktalanul tájékoztassa.  

      jegyző 

2020. október 31. 
Megvalósult 

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2020. (X. 28.) számú határozata törvénysértés megszűntetése érdekében 
 

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális tűzifa vásárlás támogatását biztosító 

pályázat benyújtásáról szóló 31/2020. (VIII. 29.) számú határozatát visszavonja. 
Kéri a jegyzőt, hogy a törvénytelenség megszűntetésének tényéről a Kormányhivatalt haladéktalanul 

tájékoztassa. 

jegyző 
2020. október 29. 

Megvalósult 
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 Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2020. (X. 28.) számú határozata a szociális tűzifa vásárlás támogatását biztosító pályázat benyújtásáról 

 

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 31/2020. (VIII. 29.) számú, visszavont határozatának 

tartalmával megegyező határozatot hozza:  
A Belügyminisztérium által kiírt, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 

törvény 3. melléklet I.8. pont szerinti A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó támogatás pályázatának benyújtásával kapcsolatban az alábbiak szerint dönt: 
 

1. Az igényelni kívánt 40 m3 tűzifához szükséges 50.800,- Ft önrészt költségvetése terhére biztosítja. 

2. A támogatásból vásárolt szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

          jegyző 

 2020. október 29 
Megvalósult 

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének  

4/2020. (IV.15.) polgármesteri határozata 
Tinnye Község Önkormányzat Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 

Kormányrendelet 1. §-a, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) és e) pontja szerinti önkormányzati feladatkörben eljárva, a helyi 

adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő 
döntést hozta: 

A Budakörnyéki Közterület Felügyelettel való megállapodás felmondása után 2020. április 15-től határozott 

időre 2020. szeptember 30-ig munkaszerződést köt Csordás Gergő és Tóvári Tibor urakkal településőri 
feladatok ellátásra, havi 40 óra munkavégzésre, fejenként havi bruttó 80.000 Ft-ért. 

polgármester      
azonnal 

Megvalósult 

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének  

5/2020. (V. 15.) polgármesteri határozata 
A Tinnyei Napköziotthonos Óvoda egyházi fenntartásba adásával kapcsolatos döntések meghozataláról 

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község Polgármestere a 

Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. §-a 
következtében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) és 

e) pontja szerinti önkormányzati feladatkörben eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) 
bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 

6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 74. § 

(2) bekezdése, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 
rendelet 29/A. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Tinnyei Napközi Otthonos Óvoda működtetési átadásának szándékáról szóló 10/2020. (II. 7.) számú 

önkormányzati határozatában foglaltak végrehajtása érdekében a következő határozatot hozza: 
1. A polgármester a képviselő-testület nevében eljárva a Tinnyei Napköziotthonos óvoda fenntartásáról 2020. 

augusztus 31. napjával lemond, utasítja a jegyzőt, a Megszüntető Okirat előkészítésére és elrendeli a 

Megszüntető Okiratnak a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételével 

kapcsolatos intézkedés megtételét.  

2. A polgármester a képviselő-testület nevében eljárva a Tinnyei Napköziotthonos Óvoda fenntartói jogát 

2020. szeptember 1. napjával az 1. melléklet szerinti köznevelési szerződés tervezetben foglaltak alapján 
ingyenesen átadja a Tinnye-Piliscsabai Református Társegyházközség részére, valamint vállalja a köznevelési 

szerződés aláírását. 

3. A polgármester a képviselő-testület nevében eljárva a fenntartói jog átadása miatt a Tinnyei 
Napköziotthonos Óvodával kapcsolatos költségvetési törvény szerinti központi támogatások 2020 augusztus 

31. napjával történő lemondását rendeli el a Magyar Államkincstár felé.  

Elrendeli az államháztartáson kívülre kerülő fenntartói jog átadásával kapcsolatos egyéb intézkedéseknek, 

jelentési kötelezettségeknek a Magyar Államkincstár felé való megtételét.  

 

jegyző                 

2020. június 30. 
Megvalósult 
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Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének  

6/2020. (VI.10.) polgármesteri határozata 

a civil szervezetek számára kiírt pályázati felhívásról,  

a civil szervezetek 2020. évi támogatásáról 
 

Tinnye Község Önkormányzat Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 

Kormányrendelet 1. §-a, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. és 15. pontja szerinti önkormányzati feladatkörben eljárva, a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és az egyesülési 

jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény alapján a következő döntést hozta: 
1.  „Civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatása” címmel pályázatot hirdet két fordulóban a 

településen székhellyel rendelkező és működő egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére, pénzbeli 

önkormányzati támogatásra. 
2.  A pályázat során felhasználható keretösszeget 600.000 forintban határozza meg, ebből 300.000 Ft az 

átadott pénzeszközök soron, 300.000 Ft a költségvetési tartalék soron rendelkezésre áll. Felkéri a jegyzőt, 

hogy a költségvetés soron következő módosításakor a tartalék soron rendelkezésre álló pénzösszeget az 
átadott pénzeszközök közé csoportosítsa át. 

3. A civil szervezetek támogatására kiírandó pályázati felhívást az előterjesztés szerinti formában jóváhagyja. 

4.  Felkéri a jegyzőt, hogy az előterjesztés mellékletét képező Pályázati felhívást tegye közzé. 

polgármester   

azonnal 
Megvalósult 

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének  

7/2020. (VI. 10.) polgármesteri határozata 
Tinnye Község Önkormányzatának 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 

 
Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község Polgármestere a 

Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. §-a 

következtében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi 

XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése, valamint a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet által biztosított 
jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza.  

 
1.) Tinnye Község Önkormányzatának polgármestere a kormányrendelet 10. melléklete tartalmi 

követelményeinek megfelelő az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

szóló 2019. évi átfogó értékelést elfogadja. 
2.) Tinnye Község Önkormányzatának Polgármestere felhatalmazza a jegyzőt, hogy – a jogszabályban foglalt 

követelménynek eleget téve – a beszámolót a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztály Szociális Osztálya részére megküldje. 

jegyző                       

azonnal 
Megvalósult 

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének  

8/2020. (VI. 10.) polgármesteri határozata 
A Pilisvörösvári Rendőrőrs 2019. évi munkájával kapcsolatos beszámoló elfogadásáról 

 

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község Polgármestere a 
Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. §-a 

következtében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 
törvény 8. § (4) bekezdése alapján benyújtott a Pilisvörösvári Rendőrőrs 2019. évi munkájával kapcsolatos 

beszámolót elfogadja.  

 

Kéri a jegyzőt a határozat rendőrőrs számára történő megküldésére.  

jegyző                       

azonnal 
Megvalósult 



Előterjesztés iktató száma: 3/   1604-5      /2021. 

5 

 

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének  

10/2020. (XII. 04.) polgármesteri határozata 

Tinnye belterület 1525/17 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről 

 
Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község Polgármestere a 

Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. §-a 

következtében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 

pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontja szerinti 

feladatkörében eljárva, az alábbi döntés hozza. 
1. Tinnye Község Önkormányzat kizárólagos 1/1 tulajdonában álló 1525/17 helyrajziszámú (művelési 

ág/kivett megnevezésű) ingatlant, az értékbecslési dokumentációban szereplő bruttó 9.540.000,- Ft, azaz 

kilencmillió-ötszáznegyvenezer forint vételáron értékesíti. 
2. A vételi ajánlat alapján az ingatlan új tulajdonosai: 

- ½ arányban: Szatmári Szimonetta Nikoletta, 3032 Apc, Barátság út 56. 

- ¼ arányban: Marsi Violetta Fruzsina, 5241 Abádszalók, Bajcsy-Zsilinszky út 42. 
- ¼ arányban: Spaits Zoltán, 1222 Budapest 22. Háros utca 47-0049. D. ép, A lph, 3. em. 32. a. 

3. A szerződés szerinti vételár, a szerződés aláírásával egyidejűleg kerül kiegyenlítésre.  

4. Kéri a jegyzőt az adásvételi szerződés aláírásra való előkészítésére. 
  

jegyző                       

2020. december 15.                
Megvalósult 

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének  

11/2020. (XII. 08.) polgármesteri határozata 

Tinnye belterület 1 és 2 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről 

 
Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község Polgármestere a 

Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. §-a 

következtében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 

pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontja szerinti 

feladatkörében eljárva, az alábbi döntés hozza. 
1. Tinnye Község Önkormányzat kizárólagos 1/1 tulajdonában álló 1 helyrajzi számú (művelési ág/kivett 

beépítetlen terület megnevezésű) ingatlant az értékbecslési dokumentációban szereplő bruttó 780.000,- Ft, 

azaz hetesszáznyolcvanezer forint vételáron értékesíti.  
2. Tinnye Község Önkormányzat kizárólagos 1/1 tulajdonában álló 2 helyrajzi számú, (művelési ág/kivett 

lakóház, udvar megnevezésű) ingatlant az értékbecslési dokumentációban szereplő bruttó 1.800.000,- Ft, azaz 

egymillió-nyolcszázezer forint vételáron értékesíti. 
3. A vételi ajánlat alapján az ingatlanok új tulajdonosai: 

- ½ arányban:  Patai Roland, 2086 Tinnye, Rákóczi Ferenc utca 40. 

- ½ arányban:  Payer Gabriella, 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 30. 
4. A szerződés szerinti vételárból 1 millió forint, a szerződés aláírásával egyidejűleg kerül kiegyenlítésre. A 

fennmaradó 1.580.000,- Ft. vételár vonatkozásában 18 havi kamatmentes részletfizetés biztosítható. A 

részletfizetést 17 alkalommal 88.000,- Ft/hó összegben, 1 alkalommal 84.000,- Ft/hó összegben kell 
megfizetni Tinnye Község Önkormányzat költségvetési számlájára. 

5. Kéri a jegyzőt az adásvételi szerződés aláírásra való előkészítésére.  

  

jegyző                

2020. december 18. 
Megvalósult 

 

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének  
12/2020. (XII. 16.) polgármesteri határozata 

a 2020. évi karácsonyi ajándékokról 

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község Polgármestere a 
Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. §-a 

következtében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 
pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8. és 8a. pontja 

szerinti feladatkörében eljárva, az alábbi döntés hozza. 

A 2020. évi költségvetésbe betervezett, de fel nem használt kulturális célú vagy adventi ünnepkörhöz tartozó 
rendezvények előirányzatának forrásából 1.351.400,- Ft-ot az alábbi ajándékokra fordítja: 

1. A 75. életévüket betöltött, állandó lakóhellyel rendelkező 85 fő polgár számára 5.000,- (ötezer) forint 

értékű élelmiszercsomagot adományoz, 425.000,- Ft összegben.  
2. A 2020. évben született 10 fő gyermek családja számára 5.000,- (ötezer) forint értékű ajándékutalványt 

adományoz, 50.000,- Ft összegben. 

3. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 25 fő gyermekek számára 5.000,- (ötezer) forint 
értékű élelmiszercsomagot adományoz, 125.000,- Ft összegben. 

4. Minden tinnyei háztartás számára egy egyedi készítésű, 2021. évi önkormányzati naptárt adományoz, 

összesen 751.400,- Ft összegben.  

polgármester     

2020. december 23. 
Megvalósult 
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Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének  

13/2020. (XII. 17.) polgármesteri határozata 

a 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadásától 

 
Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község Polgármestere a 

Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. §-a 

következtében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 

pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése 

alapján az előterjesztésben szereplő, 2021. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet elfogadja.   

polgármester             

azonnal 
Megvalósult 

 

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének 
14/2020. (XII. 21.) polgármesteri határozata 

a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról 

 
Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község Polgármestere a 

Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. §-a 

következtében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 

pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés b) 

pontja alapján a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény, valamint a kapcsolódó 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet előírásának teljesítése érdekében 

a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását rendeli el. 
Az alapító okirat 4.4. pontjában szereplő, a költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkcióit az 

alábbi számokkal bővíti ki: 

1. 031030 Közterület rendjének fenntartása, 
2. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

3. 082044 Könyvtári szolgáltatások 

4. 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
5. 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

jegyző                

2021. január 15 
Megvalósult 

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének 

1/2021. (I. 18.) polgármesteri határozata 
a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 12. sz. módosítása tárgyában 

 

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község Polgármestere a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. §-a következtében, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pontja és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezéseinek 

figyelembevételével a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a 

határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és a Társulási Megállapodást egységes szerkezetben, a 
határozat 2. számú melléklete szerint elfogadom. 

polgármester       

azonnal 
Megvalósult 

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 
Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének 

2/2021. (I. 26.) polgármesteri határozata 

a Településrendezési eszközök felülvizsgálati eljárása során érkezett javaslatok elfogadásáról 
Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. §-a következtében, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet, valamint a településfejlesztéssel, 

településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

szóló 14/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet figyelembevételével az alábbi döntést hozza: 
A beérkező javaslatok közül a tervezői egyeztetést követően a határozat mellékletében „elfogadott” jelzéssel 

szereplő javaslatok vonatkozásában kéri az előkészítő munka folytatását. 

A „nem elfogadott” jelzésű javaslatokat, mivel nem a jelen eljárást érintik, a döntés előkészítő anyagból kéri 
törölni. 

Kéri a jegyzőt, hogy az elfogadott javaslatokat tartalmazó nyilvántartást, az azonos tartalmú javaslatok egyre 

történő redukálását követően haladéktalanul küldje meg a tervező számára a következő döntést előkészítő 
anyag kimunkálásra. 

jegyző                 

2021. január 28 
Megvalósult 
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Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének  

3/2021. (II. 17.) polgármesteri határozata 

Tinnye belterület 1607 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről 

 
Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 

Kormányrendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 

pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontja szerinti 

feladatkörében eljárva, az alábbi döntés hozza. 
1. Tinnye Község Önkormányzat kizárólagos 1/1 tulajdonában álló 1607 helyrajzi számú „beépítetlen terület” 

megnevezésű – az értékbecslés időpontjában (2020. 09. 04.) 8.600.000,- Ft-ra értékelt – ingatlant 8.900.000,- 

Ft, azaz nyolcmilliókilencszázezer forint vételáron értékesíti.  
2. A vételi ajánlat alapján az ingatlanok új tulajdonosai: 

- ½ arányban:  Bujtás Merdzsán, 1037 Budapest, Lángliliom utca 3. 8. épület B.  

lépcsőház IV. emelet 22. 
- ½ arányban: Milák András, 2074 Perbál, Fő utca 47. 

3. Vevők a szerződés szerinti vételárból 900.000,- forintot foglalóként, a szerződés aláírásától számított 3 

(három) banki munkanapon belül átutalnak Tinnye Község Önkormányzat költségvetési számlájára.  
4. A vételárból fennmaradó 8.000.000,- forintos összeg 2021. május 31. napjáig kamatmentesen kerül 

kiegyenlítésre átutalással a Tinnye Község Önkormányzat költségvetési számlájára.  

5. Kéri a jegyzőt az adásvételi szerződés aláírásra való előkészítésére.  

jegyző                 

2021. január 26. 
Megvalósult 

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének  
28/2021. (II. 26.) polgármesteri határozata 

Tinnye belterület 1660 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről 

 
Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 

Kormányrendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 

pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontja szerinti 

feladatkörében eljárva, az alábbi döntés hozza. 
1. Tinnye Község Önkormányzat kizárólagos 1/1 tulajdonában álló 1660 helyrajzi számú „beépítetlen terület” 

megnevezésű – az értékbecslés időpontjában (2020. 09. 04.) 10.380.000,- Ft-ra értékelt – ingatlant 
13.200.000,- Ft, azaz tizenhárommillió-kettőszázezer forint vételáron értékesíti.  

2. A vételi ajánlat alapján az ingatlanok új tulajdonosa 1/1 arányban: Szabó Miklós Tamás, 2030 Érd, Facélia 

utca 31. 
3. Vevő a szerződés szerinti teljes vételárat a szerződés aláírásától számított 5 (öt) banki munkanapon belül 

átutal Tinnye Község Önkormányzat költségvetési számlájára.  

4. Kéri a jegyzőt az adásvételi szerződés aláírásra való előkészítésére.  

jegyző                                  
2021. március 5. 

Megvalósult 

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 
Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének  

29/2021. (II. 26.) polgármesteri határozata 

Tinnye belterület 1580 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről 
 

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Kormányrendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 

pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontja szerinti 
feladatkörében eljárva, az alábbi döntés hozza. 

1. Tinnye Község Önkormányzat kizárólagos 1/1 tulajdonában álló 1580 helyrajzi számú „beépítetlen terület” 

megnevezésű – az értékbecslés időpontjában (2020. 09. 04.) 9.782.000,- Ft-ra értékelt – ingatlant 9.900.000,- 
Ft, azaz kilencmillió-kilencszázezer forint vételáron értékesíti.  

2. A vételi ajánlat alapján az ingatlanok új tulajdonosai: 

- ¼ arányban: Munkácsi Béla, 1035 Budapest, Vörösvári út 9. II. emelet 9. 
- ¼ arányban: Munkácsiné Matolcsi Krisztina, 1035 Budapest, Vörösvári út 9. II. em. 9. 

- ¼ arányban: Szuperák György, 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 47. VII. em. 39. 

- ¼ arányban: Szuperákné Józsa Zsuzsanna, 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 47. VII. em. 39. 

3. Vevők a szerződés szerinti teljes vételárból 900.000,- Ft foglalót a szerződés aláírásától számított 3 (három) 

banki munkanapon belül átutalnak Tinnye Község Önkormányzat költségvetési számlájára.  
4. A vételárból fennmaradó 9.000.000,- forintos összeg 2021. május 31. napjáig kamatmentesen kerül 

kiegyenlítésre átutalással a Tinnye Község Önkormányzat költségvetési számlájára.  

5. Kéri a jegyzőt az adásvételi szerződés aláírásra való előkészítésére.  

jegyző                        

2021. március 5. 
Megvalósult 
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Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének  

30/2021. (II. 26.) polgármesteri határozata 

Tinnye belterület 1612 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről 

 
Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 

Kormányrendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 

pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontja szerinti 

feladatkörében eljárva, az alábbi döntés hozza. 
1. Tinnye Község Önkormányzat kizárólagos 1/1 tulajdonában álló 1612 helyrajzi számú „beépítetlen terület” 

megnevezésű – az értékbecslés időpontjában (2020. 09. 04.) 6.302.000,- Ft-ra értékelt – ingatlant 7.700.000,- 

Ft, azaz hétmillió-hétszázezer forint vételáron értékesíti.  
2. A vételi ajánlat alapján az ingatlanok új tulajdonosai: 

- 9/10 arányban Csereklyei-Jármai Nóra Karolina, 2086 Tinnye, Ady Endre utca 706 hrsz. 

- 1/10 arányban Csereklyei Gáspár, 2073 Tök, Kis-sor 18.  
3. Vevők a szerződés szerinti teljes vételárat a szerződés aláírásától számított 5 (öt) banki munkanapon belül 

átutalják Tinnye Község Önkormányzat költségvetési számlájára.  

4. Kéri a jegyzőt az adásvételi szerződés aláírásra való előkészítésére.  

jegyző                 

2021. március 5. 
Megvalósult 

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének  

31/2021. (III. 10.) polgármesteri határozata 
Pályázati önerő biztosításáról 

 

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község Polgármestere a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 

Kormányrendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 3.5. pontban meghatározott pályázattal 

kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

 
1. Pályázni kíván az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásán belül a belterületi járdák 

felújítására. 

2. A pályázat az ebr42 rendszerben az 520359 igénylés azonosító számot kapta. 
3. A pályázat pozitív elbírálása esetén a felújítási munkálatok teljes költségének 15 %-ban meghatározott 

3.512.020,- Ft (azaz, hárommillióötszáztizenkétezer-húsz forint) önerőt az önkormányzat a 2021. évi 

költségvetése terhére biztosítja.  

jegyző                    

2021. március 12. 
Megvalósult 

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének  

34/2021. (III. 31.) polgármesteri határozata 

Tinnye belterület 1432 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről 

 
Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 

Kormányrendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 

pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontja szerinti 

feladatkörében eljárva, az alábbi döntés hozza. 
1. Tinnye Község Önkormányzat kizárólagos 1/1 tulajdonában álló 1432 helyrajzi számú „beépítetlen terület” 

megnevezésű – az értékbecslés időpontjában (2021. 03. 03.) 12.100.000,- Ft-ra értékelt – ingatlant 

13.600.000,- Ft, azaz tizenhárommillió-hatszázezer forint vételáron értékesíti.  
2. A vételi ajánlat alapján az ingatlanok új tulajdonosa: 

- 1/1 arányban Meczker Katalin, 1047 Budapest, Perényi Zsigmond utca 60. I. lh., III. emelet, 15. szám alatti 

lakos. 
3. Vevő a szerződés szerinti vételárból a szerződés aláírásától számított 10 (tíz) banki munkanapon belül 

12.000.000,- Ft-ot átutal Tinnye Község Önkormányzat költségvetési számlájára, amely összegből a felek, 

1.360.000,- Ft-ot foglalónak tekintenek. A fennmaradó 1.600.000,- Ft-os összeget a vevő 2021. június 30-ig 
utalja Tinnye Község Önkormányzat költségvetési számlájára.  

4. Kéri a jegyzőt az adásvételi szerződés aláírásra való előkészítésére.  

jegyző                             

azonnal 
Megvalósult 
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Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének  

35/2021. (III. 31.) polgármesteri határozata 

Tinnye belterület 1421 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről 

 
Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 

Kormányrendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 

pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontja szerinti 

feladatkörében eljárva, az alábbi döntés hozza. 
1. Tinnye Község Önkormányzat kizárólagos 1/1 tulajdonában álló 1421 helyrajzi számú „beépítetlen terület” 

megnevezésű – az értékbecslés időpontjában (2021. 03. 04.) 8.870.000,- Ft-ra értékelt – ingatlant 9.500.000,- 

Ft, azaz kilencmillió-ötszázezer forint vételáron értékesíti.  
2. A vételi ajánlat alapján az ingatlanok új tulajdonosa: 

- 1/1 arányban Halász Gertrud, 6087 Dunavecse, Somogyi Béla utca 12. szám alatti lakos. 

3. Vevő a szerződés szerinti vételárat teljes egészében a szerződés aláírásától számított 10 (tíz) banki 
munkanapon belül átutalja Tinnye Község Önkormányzat költségvetési számlájára, amely összegből a felek, 

950.000,- Ft-ot foglalónak tekintenek.  

4. Kéri a jegyzőt az adásvételi szerződés aláírásra való előkészítésére.  

jegyző               

azonnal 
Megvalósult 

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének  

36/2021. (IV. 05.) polgármesteri határozata 
az orvosi rendelő felújításának pótmunkáiról 

 

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község Polgármestere a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 

Kormányrendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) 
pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. és 4. pontja 

szerinti feladatkörében eljárva dönt az orvosi rendelő pályázatból történő felújításához szervesen nem tartozó, 

de a kialakult helyzetet orvosolni szükséges, valamint a használatba vételt megelőző elengedhetetlen 
pótmunkák megrendeléséről és a szerződés aláírásáról. 

A pótmunkák elvégzésével a felújítás kivitelezőjét bízza meg.  

A pótmunkák díjának 1.711.200,- Ft + ÁFA összegének kifizetése a munkálatok befejezésekor esedékes. 

jegyző               
azonnal 

Megvalósult 

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 
Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének  

37/2021. (IV. 14.) polgármesteri határozata 

Tinnye belterület 1423 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről 
 

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Kormányrendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 

pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontja szerinti 
feladatkörében eljárva, az alábbi döntés hozza. 

1. Tinnye Község Önkormányzat kizárólagos 1/1 tulajdonában álló 1423 helyrajzi számú „beépítetlen terület” 

megnevezésű – az értékbecslés időpontjában (2021. 03. 04.) 9.350.000,- Ft-ra értékelt – ingatlant az 
értékbecslésben szerepló áron, azaz kilencmillió-háromszázötvenezer forint vételáron értékesíti.  

2. A vételi ajánlat alapján az ingatlanok új tulajdonosa: 

- ½ arányban Malmos Katalin, 1077 Budapest, Rottenbiller utca 46. II. emelet 8. szám alatti lakos. 
- ½ arányban Szatmári Szimonetta Nikoletta, 3032 Apc, Barátság út 56. szám alatti lakos 

3. Vevők a szerződés szerinti vételárat teljes egészében a szerződés aláírásától számított 3 (három) banki 

munkanapon belül átutalják Tinnye Község Önkormányzat költségvetési számlájára, amely összegből a felek, 
965.000,- Ft-ot foglalónak tekintenek.  

4. Kéri a jegyzőt az adásvételi szerződés aláírásra való előkészítésére.  

jegyző                         
azonnal 

Megvalósult 
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Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének  

38/2021. (IV. 14.) polgármesteri határozata 

Tinnye belterület 1512/2 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről 

 
Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 

Kormányrendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 

pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontja szerinti 

feladatkörében eljárva, az alábbi döntés hozza. 
1. Tinnye Község Önkormányzat kizárólagos 1/1 tulajdonában álló 1512/2 helyrajzi számú „beépítetlen 

terület” megnevezésű – az értékbecslés időpontjában (2021. 03. 04.) 12.560.000,- Ft-ra értékelt – ingatlant 

12.950.000,- Ft, azaz tizenkettőmillió-kilencszázötvenezer forint vételáron értékesíti.  
2. A vételi ajánlat alapján az ingatlanok új tulajdonosa: 

- ½ arányban Szabó Viktória, 2013 Pomáz, Vincellér utca 14. szám alatti lakos. 

- ½ arányban Sass Endre, 2013 Pomáz, Vincellér utca 14. szám alatti lakos. 
3. Vevők a szerződés szerinti vételárat teljes egészében a szerződés aláírásától számított 3 (három) banki 

munkanapon belül átutalják Tinnye Község Önkormányzat költségvetési számlájára, amely összegből a felek, 

1.295.000,- Ft-ot foglalónak tekintenek.  
4. Kéri a jegyzőt az adásvételi szerződés aláírásra való előkészítésére.  

jegyző               
azonnal 

Megvalósult 

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 
Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének  

42/2021. (IV. 26.) polgármesteri határozata 

Tinnye belterület 1599 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről 
 

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Kormányrendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 

pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontja szerinti 
feladatkörében eljárva, az alábbi döntés hozza. 

1. Tinnye Község Önkormányzat kizárólagos 1/1 tulajdonában álló 1599 helyrajzi számú „beépítetlen terület” 
megnevezésű – az értékbecslés időpontjában (2021. 03. 04.) 8.700.000,- Ft-ra értékelt – ingatlant 10.500.000,- 

Ft, azaz tízmillió-ötszázezer forint vételáron értékesíti.  

2. A vételi ajánlat alapján az ingatlanok új tulajdonosa: 
- 1/1 arányban Sándor János Sebestyén, 1222 Budapest, Puttonyos utca 4. szám alatti lakos. 

3. Vevők a szerződés szerinti vételárat teljes egészében a szerződés aláírásától számított 3 (három) banki 

munkanapon belül átutalják Tinnye Község Önkormányzat költségvetési számlájára, amely összegből a felek, 
1.050.000,- Ft-ot foglalónak tekintenek.  

4. Kéri a jegyzőt az adásvételi szerződés aláírásra való előkészítésére.  

jegyző                   
azonnal 

Megvalósult 

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének  
43/2021. (V. 03.) polgármesteri határozata 

Versenyeztetési eljárás lebonyolításának elrendeléséről 

 
Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község Polgármestere a 

Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. §-a következtében, 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontja 

szerinti önkormányzati feladatkörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva elrendeli a 
BMÖFT/334-10/2020. iktatószámú Támogatói Okiratban foglalt, vissza nem térítendő támogatásról szóló 

támogatási döntés végrehajtásához, a Könyves Kálmán utca és a Károly Róbert utca útburkolat felújítási 

munkálatainak kivitelezéhez a kivitelező kiválasztásával kapcsolatos versenyeztetési eljárás lebonyolítását.  

jegyző                       
azonnal 

Megvalósult 

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 
Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének  

44/2021. (V. 10.) polgármesteri határozata 

a Budaörsi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének kinevezésével kapcsolatban 
 

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község Polgármestere a 

Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. §-a következtében, 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja szerinti 

önkormányzati feladatkörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. §. (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pest Megyei Rendőr-

Főkapitányság vezetőjének megkeresése alapján támogatja a Budaörsi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői 
beosztásában Dr. Öveges Kristóf r. ezredes Úr kinevezését.  

jegyző             

azonnal 
Megvalósult 
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Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének  

45/2021. (V. 10.) polgármesteri határozata 

Versenyeztetési eljárás lebonyolításának elrendeléséről 
 

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község Polgármestere a 

Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. §-a következtében, 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontja 

szerinti önkormányzati feladatkörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva elrendeli, hogy a 

2021. évi többletbevételek terhére történő megvalósítás érdekében Tinnyére vezető utak bevezető 

szakaszaihoz, valamint a központban telepítendő közterületi kamerarendszer kiépítésére a kivitelező 
kiválasztásával kapcsolatos versenyeztetési eljárás lebonyolítását 

jegyző                 

2021. május 20. 
Megvalósult 

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének  

46/2021. (V. 17.) polgármesteri határozata 
Tinnyei Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai számára gyermeknapi program szervezéssel kapcsolatban 

 

 
Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község Polgármestere a 

Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. §-a következtében, 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja 

szerinti önkormányzati feladatkörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 200.000,- Ft, azaz 
kettőszázezer forint összeg adományozásáról dönt a tinnyei általános iskola diákjai számára, gyereknap 

szervezése céljából. 

jegyző                 

2021. május 20. 
Megvalósult 

Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének  
47/2021. (V. 17.) polgármesteri határozata 

az óvodai dolgozók cafetéria juttatásáról 

 
Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község Polgármestere a 

Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. §-a következtében, 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja 

szerinti önkormányzati feladatkörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a 
köznevelési szerződés IV. 7. pontjában foglaltakra, a költségvetési rendeletben meghatározott egy főre 

tervezett cafetéria összeg erejéig az érintett nyolc fő vonatkozásában a kifizetendő cafetéria forrását 

1.600.000,- Ft összegben biztosítja. 

Kéri a jegyzőt, hogy az összeg fenntartó számára történő átutalásáról gondoskodjon. 

Kéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2021. évi önkormányzati költségvetésének módosítása esetén az 

előirányzat e tekintetben történő módosítását terjessze elő. 

jegyző                

értelem szerint 
Megvalósult 

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének  

50/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozata  
Tinnye 2020. évi Gyermekvédelmi beszámoló elfogadásáról 

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község Polgármestere, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. 

törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése, valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi 

és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet által biztosított jogkörében eljárva az 
alábbi határozatot hozza.  

 

1.) Tinnye Község Önkormányzatának polgármestere a kormányrendelet 10. melléklete tartalmi 
követelményeinek megfelelő az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

szóló 2020. évi átfogó értékelést elfogadja. 

2.) Tinnye Község Önkormányzatának Polgármestere felhatalmazza a jegyzőt, hogy – a jogszabályban foglalt 

követelménynek eleget téve – a beszámolót a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztály Szociális Osztálya részére megküldje. 

polgármester       
azonnal 

Megvalósult 

 

Krix Lajos polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (VI. 30.) számú önkormányzati határozata 

a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatás elfogadásáról 

 

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

lejárt idejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 

 

Krix Lajos polgármester 

 

___________________________________________________________________________ 

3. napirendi pont: 

 

Tárgy: A képviselő-testület 2021. évi munkaterve 

 

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2020. (I. 30.) 

önkormányzati rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) 18. § szerint (1) A képviselő-testület 

rendes üléseit az éves munkaterve szerint tartja, általában szerdai napon 18:00 órai kezdettel. 

(2) A képviselő-testület július, augusztus hónapban munkaterv szerinti ülést nem tart. 

 

Az előterjesztés melléklete az önkormányzat 2021. évre szóló munkatervének vázlata.  

 

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2021. évi Munkaterve 

Napirend 
Előterjesztés 

előkészítője 
KT elé terjeszti Megjegyzés 

NYÁRI SZÜNET:  JÚLIUS - AUGUSZTUS 

Szeptember 28.  

Beszámoló az önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének féléves teljesítéséről 
könyvelő polgármester   

A 2021. évi költségvetés módosítása könyvelő     

Döntés a Bursa Hungarica pályázathoz 

való csatlakozásról 

igazgatási 

előadó 
polgármester   

SZMSZ – módosítás  jegyző polgármester   

Önerős útépítés lehetőségéről és 

szabályairól szóló rendelet alkotás 
jegyző  polgármester   

Közös képviselő-testületi ülés 
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Szeptember (időpontja a képviselői javaslatok alapján kerül meghatározásra 

Közmeghallgatás 

Október 27. 

Településrendezési eszközök 

felülvizsgálata 
szakértő polgármester   

Önkormányzati rendeletek 

hatályosulásának vizsgálata 
jegyző polgármester   

November 24. 

Bursa Hungarica pályázat elbírálása 
igazgatási 

előadó 
polgármester   

Karácsonyi-adventi programok 

megtárgyalása 
polgármester polgármester   

Helyi adórendelet felülvizsgálata jegyző polgármester   

2022. évi költségvetési koncepció alkotás 

(kitekintés a következő évre) polgármester polgármester 
  

December 15. 

A Képviselő-testület 2021. évi munkaterve  jegyző jegyző   

A 2022. évi belső ellenőrzési terv 

jóváhagyása  
belső ellenőr polgármester   

 

A fentiek figyelembevétele után az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom.  

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (VI. 30.) számú önkormányzati határozata 

az önkormányzat 2021. évi munkatervének elfogadásáról  

 

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat 2021. évre szóló munkatervét az év hátralévő idejére. 

 

 „A” elfogadja  

 

„ B” a jegyzőkönyv szerinti kiegészítésekkel fogadja el. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 

 

Krix Lajos polgármester 
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__________________________________________________________________________ 

4. napirendi pont: 

 

Tárgy: Önálló képviselői indítvány: „Tinnye Község területén súlykorlátozáshoz kötött 

behajtás rendjéről” szóló 3/2019. (II. 28.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról 

Előterjesztő: Ladányi Péter 

 

Az indítvány az előterjesztés mellékletét képezi.  

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (VI. 30.) számú önkormányzati határozata a Tinnye Község 

területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről” szóló 3/2019. (II. 

28.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

„Tinnye Község területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről” szóló 

3/2019. (II. 28.) sz. önkormányzati rendeletének módosítását. 

 

 „A” elfogadja  

„ B” a jegyzőkönyv szerinti módosítással fogadja el. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

Krix Lajos polgármester 

 

 

___________________________________________________________________________ 

5. napirendi pont: 

Tárgy: Egyebek (pl. Civil szervezetek pályázatai, augusztus 20-ai rendezvény, utca 

nyitás, stb.) 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (VI. 30.) számú önkormányzati határozata ………………… 

 

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

…a napirendi pont döntései……. 

 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

Krix Lajos polgármester 


