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Tahitótfalu Község Önkormányzata 
 Képviselő-testülete 
 
Szám: 13/2014 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9-én (szerda) 
18,00 órakor tartott üléséről. 
 
Helye: Községháza, Kossuth utca 4. 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Hiányzók: Gaál Sándorné, Rédai Dávid 
 
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket, megállapítja a Képviselő-testület 
határozatképességét (9 főből 7 fő jelen), és javaslatot tesz a napirendre.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu 
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Szabó Judit, Schottner Jánosné) szavazattal a napirendet 
elfogadta.  
 
NAPIREND: 
 

1./ Döntés a Posta – Gyógyszertár épület homlokzatfestés tárgyában kötendő 
szerződésről 
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

2./ Döntés a főzőkonyha és étterem megvalósításához szükséges beruházás-
lebonyolítói, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátására kötendő szerződésről 
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

3./ Döntés az „Árvízi károk helyreállítása, út helyreállítás” elnevezésű közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívásáról  
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
  Dr. Pálvölgyi Tamás Közbeszerzési Bizottság elnöke 

 

4./ Tulajdoni ügyek 
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

1./ Döntés a Posta – Gyógyszertár épület homlokzatfestés tárgyában kötendő 
szerződésről 

 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a szerződés tervezet tartalmát. Szabó Judit képviselőtársam az 
állványozással kapcsolatban érdeklődött, mivel az ingatlana szomszédos a Posta – 
Gyógyszertár épületével.  
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Nagyházu Miklós: július 14-én lesz a munkaterület átadás-átvétel.   
 
Szabó Judit: javaslom, hogy azon a területen kezdjék a felújítást. A kőműves munkával 
kapcsolatban is vannak kérdéseim (vakolatjavítás nem szerepel a szerződésben), továbbá a 
telkünkön lévő mogyorófa ránőtt az épület felénk néző homlokzatára. Mi lesz a fa sorsa? 
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: a szerződés mellékletét képezi az ajánlattételi felhívás, valamint az 
ajánlattétel is, ebben pedig szerepel a vakolatjavítás.  
 
Nagyházu Miklós: a fa pedig valószínűleg kivágásra kerül.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki egyetért a szerződés tartalmával, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu 
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Szabó Judit, Schottner Jánosné) szavazattal meghozta döntését.  
 

128/2014. (07.09.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és 
a Rossy Kft. között, a Posta Gyógyszertár épület homlokzatfestésére 
előkészített szerződést jóváhagyja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására, és a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

2./ Döntés a főzőkonyha és étterem megvalósításához szükséges beruházás-
lebonyolítói, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátására kötendő 
szerződésről 

 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a szerződés-tervezet tartalmát. Mivel egyezik az ajánlattételi 
kiírás feladatlistájával, javaslom a szerződés megkötését. Aki a szerződés tartalmával 
egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu 
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Szabó Judit, Schottner Jánosné) szavazattal meghozta döntését.  
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129/2014. (07.09.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és 
a SolymArt Építészeti és Számítástechnikai Stúdió Bt között, a főzőkonyha 
és étterem beruházás lebonyolítói valamint műszaki ellenőri feladatok 
ellátására előkészített szerződést jóváhagyja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására, és a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

3./ Döntés az „Árvízi károk helyreállítása, út helyreállítás” elnevezésű közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívásáról  

 
Dr. Sajtos Sándor: ma 17,00 órakor a Közbeszerzési Bizottság ülésén tárgyalták ezt a 
napirendi pontot.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: magát az anyagot elfogadásra javasoljuk néhány kiegészítéssel, melyek 
az alábbiak:  

1. Az Ajánlattételi felhívás módosítására tett javaslataink: 
- Szükséges belevenni az utcák felsorolását és az ezzel kapcsolatos műszaki 

tartalmat, kivéve a ”kivett árok”, valamint a „Kemping utca” részeket 
- A teljesítés kezdetére javaslom a szerződéskötést követő 2. munkanapot. (5. 

pont) 
- A teljesítés befejezése 2014. szeptember 15. (6. pont) 
- Törlendő a 8. pontból az előlegre vonatkozó rendelkezés és ezzel összefüggésben 

a 21. pontban írt biztosítékra vonatkozó rendelkezés. 
2. Az ajánlattételi felhívást az alábbi 6 cégnek javasoljuk megküldésre: 

Cserker Top Kft  
Kvadrát 2000 Kft 
Tanka-Pido Kft   
Út-Finis Kft. 
ÁR-LA Magyarország Kft 
KÁTY-ÚT ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. 

3. A Vállalkozási szerződést javasolnánk kiegészíteni: 
A szerződés 5. pontját szükséges egészíteni a teljesítés kezdő időpontjával (a 
szerződéskötéstől számított 2. munkanap). 
A szerződésből hiányzik a késedelem szankcionálása, illetve 20 napos késedelem 
esetén van lehetőség az elállásra. A szerződés 7.2 pontjának kiegészítését javaslom, a 
megkezdéssel és a teljesítéssel kapcsolatos késedelem esetére napi 1%, max. 20 %-os 
késedelmi kötbérrel.   
A teljesítés befejezése 2014. szeptember 15. 

4. Vizsgálandó kérdés a közbeszerzési tanácsadónkhoz: 
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 A Közbeszerzési törvénnyel összhangban, figyelemmel az elszámolási 
kötelezettségre, milyen garanciális visszatartási lehetőséget lehet előírni a 
Vállalkozónak? 

 Előírhatunk-e féléves garanciális bejárást? 
Ezekkel a kiegészítésekkel javasolnánk az ajánlattételi felhívást, dokumentációt és a 
vállalkozási szerződést elfogadásra. 
 
Dr. Sajtos Sándor: aki az előterjesztést az elhangzott kiegészítésekkel el tudja fogadni, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu 
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Szabó Judit, Schottner Jánosné) szavazattal meghozta döntését.  
 

130/2014. (07.09.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Árvízi károk 
helyreállítása, út helyreállítás” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását, vállalkozási szerződését, és az ajánlattételi 
dokumentációt, a Közbeszerzési Bizottság által javasolt módosításokkal 
elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására, valamint a dokumentáció megküldésére a Közbeszerzési 
Bizottság által javasolt vállalkozások számára.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

4./ Tulajdoni ügyek 
 
  Házas patak mederrendezése 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket, és a Solidus Kft, valamint a Bohn Kft. ajánlatát: 
Az alvállalkozó Bohn Kft által készített rézsű stabilizálási dokumentáció díja: 450.000 Ft, a 
patakmeder rendezéséhez szükséges hidraulikai és hidrológiai számítások elkészítése, a 
mederrendezés módjának, mértékének meghatározása, költségbecsléssel, valamint a vízügyi 
hatósághoz benyújtásra kerülő dokumentáció szakszerű összeállítása: 250.000 Ft. Az 
engedélyezési eljárás bonyolítása, kapcsolattartás a Vízügyi Hatósággal 80.000 Ft. Összesen 
780.000 + ÁFA 27 % = 990.600 Ft.  
 
Nagyházu Miklós: az is kérdés, hogy ha elkészül a beruházás, akkor azt a problémát meg 
fogja-e oldani, ami azt a házsort fenyegeti.  
 
Dr. Sajtos Sándor: kértük a hatóságot, hogy határozza meg, hogy a Házas-patak mely 
szakaszát kell rendbe hozni, azonban azt a választ kaptuk, hogy ez a tervező feladata.  
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Csörgő Mihály: mi történik akkor, ha elkészül a terv 1 millió forintért, és a hatóság azt 
mondja, hogy nem erre a szakaszra gondolt?  
 
Dr. Sajtos Sándor: természetesen a terv elkészítésének folyamatába mindenképpen be 
szeretném vonni a hatóságot. Kizárólag azt a felelősséget kell felvállalnunk, ami az 
Önkormányzat kötelezettsége.  
 
Szabó Judit: az engedélyeztetést megelőzően kell az egyeztetést lefolytatni.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a végleges dokumentáció elkészülte előtt, a hatóság bevonásával kell sort 
keríteni az egyeztetésre.  
 
Szabó Judit: milyen keret terhére kívánjuk elkészítetni a terveket? 
 
Dr. Sajtos Sándor: a tartalékkeret terhére.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu 
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Szabó Judit, Schottner Jánosné) szavazattal meghozta döntését.  
 

131/2014. (07.09.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu, Házas 
patak mederrendezése a Semmelweis utca 6. rézsű stabilizálásának 
tervezésével megbízza a Solidus Építmény és Kommunális Tervező Kft –t a 
megismert árajánlat alapján (990.600 Ft).  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 07.30. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Liptai István kérelme – termőföld eladási jogról való lemondás 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előterjesztés tartalmát: 
Liptai István József (2021 Tahitótfalu, Szabadság u. 10.) tulajdonos levélben kérelmezte - a 
tahitótfalui külterületi tulajdoni lapon 074/66 hrsz. alatt felvett, összesen 2162 m2 
alapterületű, 4.46 Ak értékű, 5-6. min. osztályú szántó művelési ágú termőföld (a 
továbbiakban: ingatlan) 1/1 tulajdonilletőség vonatkozásában - készített adásvételi 
szerződés kifüggesztését.  
A szerződés szerinti vevő Könyves Tóth Árpád (2021 Tahitótfalu, Alsószérűk u. 7.).  
Vételár: 350.000,- Ft (azaz Háromszáz-ötvenezer forint). 
Az ingatlan tulajdoni lapjának III. rész 4. pontja szerint, a 2006.03.09-én bejegyzett 
elővásárlási jog jogosultja Tahitótfalu Község Önkormányzata. 
A 2013. december 15-én hatályba lépett az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása 
érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére 
vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendeletnek és a mező- és 
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erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénynek (a továbbiakban: Tv.) 
megfelelően az adásvételi szerződést 2014. június 02-án kifüggesztettük. A Tv.-ben 
meghatározott kifüggesztési határidő 60 nap, mely (jogvesztő) határidő 2014. augusztus 02-
án jár le. 
Javaslom, ne éljünk az elővásárlási jogunkkal.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu 
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Szabó Judit, Schottner Jánosné) szavazattal meghozta döntését.  
 

132/2014. (07.09.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tahitótfalui 
külterületi, tulajdoni lapon 074/66 hrsz. alatt felvett, összesen 2162 m2 
alapterületű, 4,46 Ak. értékű 5-6. min. osztályú szántó művelési ágú 
termőföld vonatkozásában benyújtott vételi ajánlat (350.000 Ft) 
ismeretében elővásárlási jogával nem él.  
 
Eladó: Liptai István József (2021 Tahitótfalu, Szabadság u. 10.) 
Vevő: Tóth Árpád (2021 Tahitótfalu, Alsószérűk u. 7.) 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 07.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
 Elsik Gáborné és Sipos István kérelme – termőföld eladási jogról való 
 lemondás 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előterjesztés tartalmát:  
Elsik Gáborné (2021 Tahitótfalu, József Attila u. 11/A.) ½, és Sipos István (2021 Tahitótfalu, 
József Attila u. 11/A.) ½, tulajdonosok levélben kérelmezték - a tahitótfalui külterületi 
tulajdoni lapon 074/65 hrsz. alatt felvett, összesen 2165 m2 alapterületű, 4.47 Ak értékű, 5-6. 
min. osztályú szántó művelési ágú termőföld (a továbbiakban: ingatlan) egésze 
vonatkozásában - készített adásvételi szerződés kifüggesztését.  
A szerződés szerinti vevő Könyves Tóth Árpád (2021 Tahitótfalu, Alsószérűk u. 7.).  
Vételár: 350.000,- Ft (azaz Háromszáz-ötvenezer forint). 
Az ingatlan tulajdoni lapjának III. rész 6. pontja szerint, a 2006.03.09-én bejegyzett 
elővásárlási jog jogosultja Tahitótfalu Község Önkormányzata. 
A 2013. december 15-én hatályba lépett az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása 
érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére 
vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendeletnek és a mező- és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénynek (a továbbiakban: Tv.) 
megfelelően az adásvételi szerződést 2014. június 02-án kifüggesztettük. A Tv.-ben 
meghatározott kifüggesztési határidő 60 nap, mely (jogvesztő) határidő 2014. augusztus 02-
án jár le. 
Javaslom, ne éljünk az elővásárlási jogunkkal.  
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A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu 
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Szabó Judit, Schottner Jánosné) szavazattal meghozta döntését.  
 

133/2014. (07.09.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete) a tahitótfalui 
külterületi tulajdoni lapon 074/65 hrsz. alatt felvett, összesen 2165 m2 
alapterületű, 4.47 Ak értékű, 5-6. min. osztályú szántó művelési ágú 
termőföld (a továbbiakban: ingatlan) egésze vonatkozásában benyújtott 
vételi ajánlat (350.000 Ft) ismeretében elővásárlási jogával nem él.  
 
Eladó: Elsik Gáborné ½ (2021 Tahitótfalu, József Attila u. 11/A.) és Sipos 
István ½ (2021 Tahitótfalu, József Attila u. 11/A. 
Vevő: Könyves Tóth Árpád (2021 Tahitótfalu, Alsószérűk u. 7.).  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 07.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Volt orvosi ügyelet épületének bérlete 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előterjesztés tartalmát. Kiss István a Protettivo Grande Kft. 
ügyvezetője azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy a 2012. március 20. napján kelt - a 
Tahitótfalu, Ifjúság út 5. szám alatt fekvő ingatlan összesen 43 m2 területű épületrésze, 
továbbá egy garázs, valamint az épület előtt 2 db parkolóhely használatára vonatkozó - 
bérleti szerződést 2014. június 30. napjával közös megegyezéssel szüntessük meg. 
Rásonyi Viktorné a Pilis Security Kft. ügyvezetője kérelmezte, hogy mivel a Prottettivo Kft. és 
a Pilis Security Kft. együttműködése megszűnt, a bérleti szerződést 2014. július 01. napjával 
írjuk át a BVGY Sec Vagyonvédelmi Kft. nevére. 
A szerződés megszüntetést és az új névre szóló bérleti szerződést elkészítettük. 
A bérleti szerződés a fejlécen (cégnév és cégadatok) és a határidőn kívül tartalmilag nem 
változott. A BVGY Sec Vagyonvédelmi Kft. 2014. július 01. napjától 2015. december 31. 
napjáig jogosult a bérlemény használatára. A bérleti díj bruttó 55.000,- Ft/hó. Bérlő 2015. 
november 30. napjáig kérheti a bérleti szerződés meghosszabbítását. 
Javaslom az új bérleti szerződés elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu 
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Szabó Judit, Schottner Jánosné) szavazattal meghozta döntését.  
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134/2014. (07.09.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pilis Security Kft. 
és a Prottetivo Grande Kft. kérelmére, figyelemmel együttműködésük 
megszűnésére, az önkormányzati tulajdonban lévő Tahitótfalu, Ifjúság út 5. 
szám alatt fekvő ingatlan, összesen 43 m2 területű épületrésze, továbbá egy 
garázs, valamint az épület előtt 2 db parkolóhely használatára vonatkozó 
bérleti szerződést 2014. július 01. napjától a BVGY Sec Vagyonvédelmi Kft 
nevére módosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 07.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 

  Sápy László és Németh Eszter kérelme 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (1810 hrsz-ú ingatlanon lévő önkormányzati 
elővásárlási jog törlése) és javasolja, hogy az Önkormányzat ne éljen elővásárlási jogával.   
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu 
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Szabó Judit, Schottner Jánosné) szavazattal meghozta döntését.  
 

135/2014. (07.09.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tahitótfalui Árpád 
utca 2. szám alatti, a földhivatali nyilvántartásban 1810 hrsz. alatt felvett, 
összesen 584 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megjelölésű 
belterületi ingatlan vonatkozásában benyújtott vételi ajánlat (2.500.000 Ft) 
ismeretében elővásárlási jogával nem él.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 07.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Surján Mihályné és Scharle Péter kérelme  
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kérelem tartalmát (2603/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 
megvásárlása), és javasolja annak támogatását, 2.500 Ft/m2 áron.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu 
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Szabó Judit, Schottner Jánosné) szavazattal meghozta döntését.  
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136/2014. (07.09.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete) támogatja a 2603/2 
hrsz. önkormányzati tulajdonú ingatlan törlését a törzsvagyonból, és a 
szomszédos tulajdonosoknak felajánlja azt megvételre, a közösen 
kialkudott bruttó 2.500Ft/m2 áron.  
 
A Képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy a mindenkori tulajdonos 
kezdeményezze a Földhivatalnál az ingatlan közterületből kivett 
belterületté minősítését.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az érintett 
tulajdonosokkal az adásvételi szerződések megkötésére. A telekalakítással, 
valamint a földhivatali bejegyzéssel kapcsolatban felmerülő költségek az 
önkormányzatot nem terhelhetik. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 07.31. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
  Református ravatalozó tervei 
 
Dr. Sajtos Sándor: a Tahitótfalui Református Gyülekezet nevében Nagyházu Miklós képviselő 
társam kéri, hogy a Képviselő-testület erősítse meg azon döntését, hogy a református 
temetőben lévő ravatalozó mellé építendő előtető megvalósításához 2.500.000 Ft-tal 
hozzájárul. Körmendi Judit főépítész véleményezte az Egyház által beadott tervet, amit 
megfontolásra javaslok. Természetesen javaslom a támogatás kifizetését.  
 
Nagyházu Miklós: Csörgő Mihály közbenjárásával helyi vállalkozó készítette a tervet, a 
Presbitérium egyhangú támogatásával. Mindenkinek nagyon tetszett, ez simul a leginkább 
bele a környezetbe, és a célnak is maximálisan megfelel. Természetesen a tervek elkészítését 
az Egyház vállalja.  
 
Szabó Judit: csak ekkora részt burkolnánk le? 
 
Nagyházu Miklós: természetesen az egész terület burkolva lenne.  
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Csörgő Mihály: szeretném megjegyezni, hogy a terv nem az én elképzelésem szerint készült, 
kizárólag a tervezőt ajánlottam a Presbitérium számára.  
 
Dr. Sajtos Sándor: javaslom, a Képviselő-testület erősítse meg azon döntését, hogy a 
Református temetőben lévő ravatalozó mellé tervezett új előtető építését 2.500.000 Ft-tal 
támogatja. A szükséges engedélyeket a Református Egyház szerzi be. Aki a javaslatot 
támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu 
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Szabó Judit, Schottner Jánosné) szavazattal meghozta döntését.  
 

137/2014. (07.09.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Református 
temetőben lévő ravatalozó mellé építendő előtető építéséhez 2.500.000 Ft-
tal hozzájárul.  
 
A beruházáshoz szükséges engedélyeket, a Tahitótfalui Református 
Egyházközség szerzi be.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014. 07.09. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Tóth János: a mai napon kaptuk meg a Földművelésügyi Minisztérium levelét, valamint az 
Eperfesztiválra vonatkozó szerződést. Sajnos mivel a szerződés utólag lett aláírva, ennek 
megfelelően utófinanszírozás formájában támogatják 2.000.000 Ft-tal a rendezvényt. A 
Lovassport Egylet kérése, hogy az Önkormányzat 1.000.000 Ft-ot előlegezzen meg számukra 
ameddig a támogatási összeg megérkezik az Egyesület számlájára.  
 
Szabó Judit: mikorra várható az utalás? 
 
Tóth János: várhatóan augusztus vége.  
 
Nagyházu Miklós: az Önkormányzat egyébként megteheti ezt?  
 
Tóth János: természetesen szerződést kötne a két szervezet. A szerződésben egy inkasszó 
szerepelne az egyesületi számlára, és amikor megérkezik a támogatás, a fenti összeget 
átutalják az Önkormányzat számlájára.  
 
Nagyházu Miklós: ezt ki kellene dolgozni a jogászunknak, csak úgy lehet véleményt formálni.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: abban az esetben látom lehetségesnek, ha közvetlenül a mi számlánkra 
utalná a Minisztérium a támogatást. Valószínűleg ezt a Minisztérium nem fogja támogatni.   
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Tóth János: az Egyesületnek nincs tartozása, így ez az összeg az Egyesület számlájára 
megérkezik. A Takarékszövetkezet kezeli az Egyesület számláját, így azt a megérkezést 
követően azonnal átutalja az Önkormányzat számára.  
 
Dr. Sajtos Sándor: 30 napról van szó.  
 
Kubanek István: és ha a Minisztérium nem fogadja el az elszámolást?  
 
Tóth János: minden évben elszámoltunk. Idén a benyújtott pályázatot elfogadta, és 
támogatásra érdemesnek tartotta a Minisztérium, és előző évben sem tartottak vissza egy 
forintot sem. Most később született a szerződés, a minisztériumok átalakítása miatt. A 
döntést a Vidékfejlesztési Minisztérium hozta, de a szerződést már a Földművelésügyi 
Minisztérium kötötte meg.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: a folyósítás feltétele az elszámolás elfogadása, és ha a legkisebb 
szabálytalanságot látják, akkor vélhetően nem folyósítanak. A kifizetetlen számlák miatt perli 
valaki az Egyesületet?  
 
Tóth János: nem.  
 
Dr. Sajtos Sándor: javaslom, hogy ne hozzunk ebben a kérdésben most döntést. Nem láttam 
a támogatási szerződést nem ismerem a feltételeket, és a kölcsön kockázatát.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: a támogatási szerződés 2., 11.,12. pontjában látok bizonytalansági 
tényezőt.  
 
Szabó Judit: ha nem fizet a Minisztérium, akkor ez a mi felelősségünk lesz, hiszen mi 
tartozunk elszámolással a településnek, nem a Lovassport Egyesület.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: ez a helyzet az Eperfesztiválra kötött szerződésünkkel ellentétes.  
 
Tóth János: abban az esetben, ha az Önkormányzat fizetné, de nem az Önkormányzat 
finanszírozza a rendezvényt.  
 
Dr. Sajtos Sándor: igen, de a szerződés nem tartalmaz ilyen opciót.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: abban az esetben, ha ezek a kockázati elemek becsúsznak, akkor igen.  
 
Tóth János: abban az esetben, ha az Egyesület köt szerződést, és az Egyesület kötelezettsége 
nem teljesül, akkor annak vezetői vagyonukkal felelnek. Akkor mi ebben a kockázat? 
1.000.000 Ft előfinanszírozást kértem.  
 
Nagyházu Miklós: a jogásznak kellene készíteni egy kézzelfogható javaslatot.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: ezt a támogatási szerződést elemezni kellene.  
 



12 

Csörgő Mihály: annak idején azért váltunk meg az Eperfesztiváltól, mert sok volt az anomália 
a rendezvény körül. Ezt a település lakossága jónéven vette. Most nem szeretnék belefolyni.   
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: ha most nem folyik eljárás az Egyesület ellen, akkor az elkövetkezendő 
30 napban nem születhet jogerős döntés, bár a hitelezők némi késedelmet szenvednek.  
 
Tóth János: ha mi nem fizetjük ki a vállalkozókat, nem tudjuk leadni a Minisztérium felé az 
elszámolást. Elszámolni akkor tudunk, ha kifizettünk mindent, és ezt számlákkal, vagy 
készpénzzel történt kifizetéssel, vagy a Takarékszövetkezettől érkezett átutalással tudjuk 
alátámasztani.  
 
Dr. Sajtos Sándor: javaslom, döntsünk a kérésről. Aki támogatja Jegyző Úr kérelmét, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 4 nem (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Dr. Pálvölgyi Tamás, Szabó 
Judit,) szavazattal és 3 tartózkodás (Nagyházu Miklós, Kubanek István, Schottner Jánosné) 
mellett nem támogatta a kérelmet.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki Nagyházu Miklós képviselő javaslatával, mely szerint egy előkészített 
szerződés ismeretében döntsünk a kérdésében támogatja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek István, Nagyházu 
Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Szabó Judit, Schottner Jánosné) szavazattal meghozta döntését.  
 

138/2014. (07.09.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui 
Lovassport Egylet kérelmét, mely az állami támogatás előfinanszírozására 
vonatkozik (1.000.000 Ft) az Önkormányzati jogász által készített szerződés-
tervezet előkészítése ismeretében újra tárgyalja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2014.  
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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  Amiért a harang szól rendezvény lebonyolítása 
 
Dr. Sajtos Sándor: felkérem Kubanek Istvánt a Kulturális Bizottság elnökét legyen jelen a 
rendezvényen, mivel én nem tudok részt venni.  
 
Kubanek István: minden évben én szoktam jelen lenni, de idén sajnos nem leszek itthon.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a települést képviselni kellett volna pl. koszorúzás.  
 
Csörgő Mihály: ne legyen ez probléma, megoldjuk.  
 
Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és 
az ülést 19,40 órakor bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Sajtos Sándor Tóth János 
polgármester jegyző 

 


