Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szám: 17/2014
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 02-án
(kedd) 18,00 órakor tartott üléséről.
Helye: Községháza, Kossuth utca 4.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Hiányzók: Rédai Dávid
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket, megállapítja a
határozatképességét (9 főből 8 fő jelen), és javaslatot tesz a napirendre.

Képviselő-testület

A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a
napirendet elfogadta.
NAPIREND:
1./ Döntés a főzőkonyha és étterem megvalósításához szükséges beruházás - kiviteli
tervdokumentációjának elkészítésére
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
2./ Tulajdoni ügyek
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester

1./ Döntés a főzőkonyha és étterem megvalósításához szükséges beruházás kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a bontási jegyzőkönyv tartalmát és Velev György műszaki ellenőr
véleményezését.
Bontási Jegyzőkönyv
Közbeszerzés hatálya alá nem tartozó beszerzésben
Felvéve 2014. szeptember 01-én 15:00 óra
Helyszín: Tahitótfalu Önkormányzata (2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.)
Ajánlat kérő neve:
Ajánlat tárgya:

Tahitótfalu Község Önkormányzata
A Tahitótfaluban létesítendő 600 adagos konyha- 200 férőhelyes
étkező tervezési ajánlata
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Jelen vannak: Tóth János jegyző, dr. Sajtos Sándor polgármester, Újlaki Anikó jogi referens
Az ajánlatok bírálati szempontja, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
Az ajánlattételi határidő lejártáig 2014.szeptember 01. (hétfő) 15:00 óráig 2 db ajánlat
érkezett. Az ajánlatok sértetlen csomagolásban, a felhívásnak megfelelő módon érkeztek a
hivatalba.
1. Ajánlattevő: A.D.U Építész Iroda
Székhelye: 1111 Budapest, Kruspér u. 1/C.
Ajánlati ár (nettó forint):
6.625.000,- Ft
ÁFA:
1.788.850,- Ft
Bruttó: 8.413.750- Ft
2. Ajánlattevő: Kocsisok Építész Stúdió Kft.
Székhelye: 2000 Szentendre, Stéger Ferenc köz 23.
Ajánlati ár (nettó forint):
4.190.000- Ft
ÁFA:
1.131.300,- Ft
Bruttó: 5.321.300,- Ft
Velev György műszaki ellenőr véleményezése:
A 2014. szeptember 1-i határidőre leadott tervezési árajánlatokkal kapcsolatban lebonyolítói
véleményünk az alábbi:
1./ A.D.U. Építész Iroda
Az ajánlat megfelel a kiírásban megfogalmazott követelményeknek.
Ajánlati ár: 6.625.000 Ft +ÁFA
2./ Kocsisok Építész Stúdió
Az ajánlat nem teljes körű, „a tervezési terület az épület külső kontúrjától 1 méterig terjed”,
kitétel miatt nem teljes körű, nem tartalmazza a telken belüli külső közművek, illetve a
parkoló tervezési munkáit.
Ajánlati ár: 4.190.000 Ft +ÁFA
Testületi jóváhagyást követően javaslom az A.D.U. Építész Iroda megkeresését és a
szerződéskötést megelőző tárgyalások megkezdését.
Szabó Judit: átnéztem az árajánlatokat, illetve Velev György véleményezését. Két tétel van,
ami az árajánlatban különbségként jelenik meg (nettó 710.000 Ft) viszont a két árajánlat
között 2.000.000 Ft a különbség. Ez esetben pontosítást kellene kérnünk.
Konkrét ajánlati kiírás volt így, ha ajánlattevő egyes tételeket nem vett figyelembe az
kötöttség is egyúttal rá nézve. Meg kell fontolnunk a döntést.
Dr. Sajtos Sándor: kérjük be a szerződés-tervezeteket.
Dr. Pálvölgyi Tamás: mindenképpen tárgyalni kellene.
Nagyházu Miklós: nagy tétel a különbség ahhoz, hogy a formai hiba miatt a drágább
ajánlatot fogadjuk el.
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Dr. Sajtos Sándor: javaslom, hogy kérjünk be szerződés-tervezetet, mint hiánypótlást
mindkét féltől, ezt követően döntsünk.
2./ Tulajdoni ügyek
Péter Anita ingatlanvásárlása
Dr. Sajtos Sándor: hivatkozva a Szentendrei Járási Hivatal Járási Földhivatala 36620/2014.
számú végzésére, javaslom, az Önkormányzat tulajdonát képező, tahitótfalui 3439 hrsz.-ú
(20 m2) belterületi ingatlannal kapcsolatos 34/2014. (02.17.) Kt. határozat alábbiak szerinti
módosítását:
„Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező
3439 hrsz.-ú (20 m2) tahitótfalui ingatlant törli az önkormányzati törzsvagyonból és
kezdeményezi a közterületből, belterületi beépítetlen kivett területté minősítését.”
Aki a javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta
döntését.
154/2014. (09.02.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 34/2014. (02.17.)
határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:
„Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat
tulajdonát képező 3439 hrsz.-ú (20 m2) tahitótfalui ingatlant törli az
önkormányzati törzsvagyonból és kezdeményezi a közterületből, belterületi
beépítetlen kivett területté minősítését.”
A Határozat jelen módosítással nem érintett része, továbbra is érvényben
marad.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: a 2603/2 hrsz-ú ingatlan tekintetében hasonló kiegészítést javaslok. Aki a
javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta
döntését.
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155/2014. (09.02.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 136/2014. (07.09.)
Kt. határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:
„A Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 2603/2 hrsz.-ú
(119 m2) kivett közterület megjelölésű belterületi ingatlant törli az
önkormányzati törzsvagyonból és hozzájárulását adja, hogy a mindenkori
tulajdonos kezdeményezze a Földhivatalnál a kivett közterületből,
belterületi beépítetlen kivett területté minősítését.”
A Képviselő-testület
végrehajtására.

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

A Határozat jelen módosítással nem érintett része, továbbra is érvényben
marad.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Óvodai adminisztrációs iroda bútorzata
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a beérkezett ajánlatot (320.000 Ft) és elfogadásra javasolja. Aki
a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta
döntését.
156/2014. (09.02.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja az
óvodai adminisztrációs iroda bútorzatának megrendelését 320.000 Ft
értékben, és az Önkormányzat költségvetési tartaléka terhére, az óvoda
költségvetését megemeli.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

2014. szeptember 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Polgármestert

a

határozat

A jegyzőkönyv következő része szó szerinti jegyzet.
Újlaki Anikó továbbképzésre irányuló kérelme
Dr. Sajtos Sándor: a Tulajdoni ügyekben van még egy dolog, ez nem más, mint Újlaki Anikó
továbbképzésére vonatkozó kérelme, amit beadott 2014. január 13-án. Én akkor ezt nem
hoztam be testületi ülésre, mert nekem volt egy elképzelésem, és én azt gondoltam, hogy ez
evidencia, de Jegyző Úrral nem tudtunk megállapodni. Ő nem javasolja támogatni a
kérelmet. Én elkészítettem egy tanulmányi szerződést, ami tartalmazná, hogy ha támogatjuk,
akkor milyen feltételekkel, hogy történne ez. El kell mondani, hogy gyakorlatilag ugye
alapvetően a Jegyző Úr munkáját segíti, akár Kisorosziban, akár Tahitótfaluban. Túlterhelt, én
azt gondolom, hogy szakmailag sem árt, ha önmagát fejleszti, ha mi hozzájárulunk,
támogatjuk, én azt gondolom, hogy erre szüksége van a Hivatalnak. Én javasolnám, hogy
támogassuk az Újlaki Anikó munkáját.
Egyszerre több kérdés hangzik el a szerződésre vonatkozóan több képviselő részéről.
Dr. Pálvölgyi Tamás: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar
Közigazgatási Szak, 2 éves 4 féléves mesterképző levelező tagozatán folytatná a
tanulmányokat. Két éven keresztül félévente 250.000 Ft-ot jelent, de összességében ez
mennyi, ide fel van szépen sorolva. Ennek ellentételezéseképpen 2 évig lenne ez a
támogatás, ő vállalná, hogy 3 évig fenntartja a munkaviszonyát, itt a munkáltatónál. A
befejezést követően. Vállalja, hogy a megszerzett diplomát itt bemutatja, a megszerzést
követő 10 napon belül. Vállalja, hogy a hallgatói jogviszonyváltozást azonnal bejelenti.
Szabó Judit: a befejezés, vagy diplomaszerzéstől számított…
Dr. Sajtos Sándor: diploma.
Dr. Pálvölgyi Tamás: a tanulmányok befejezését követően munkaviszonyát a Munkáltatónál
3 évig fenntartja. Úgy értelmezzük, hogy a diploma. Diplomáját, az annak kézhezvételétől
követő tíz napon belül a Munkáltatónál bemutatja.
Ismét többen beszélnek egyszerre.
Dr. Pálvölgyi Tamás: amennyiben munkáltató ezt a támogatást nem biztosítja,
szerződésszegést követ el. A munkavállaló felmondása esetén Munkáltató a nyújtott
támogatást visszakövetelheti, vagy visszaköveteli. Köteles visszafizetni. Munkáltató a
támogatást arányosan követelheti vissza, ha a munkavállaló a szerződésben kikötött
tartamnak csak egy részét töltötte le. Munkáltató felmondása esetén a támogatás nem
követelhető vissza.
Ezzel a megjegyzéssel tehát, hogy a tanulmányok befejezése alatt, a diploma megszerzését
követően 3 évig.
Szabó Judit: és a munkáltató felmondása esetén?
Dr. Pálvölgyi Tamás: az nem, ha én mondok fel, akkor nem kérhetem vissza.
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Szabó Judit: kérdés, hogy miért mondok fel, nem?
Ismét többen beszélnek egyszerre.
Dr. Pálvölgyi Tamás: rendes felmondás esetén. Rendkívüli felmondás esetén igen. Az
azonnali hatályú felmondásnál követelhetem.
Dr. Sajtos Sándor: János?
Tóth János: hát nyilvánvalóan szeretném megjegyezni, hogy Dr. Sajtos Sándor polgármester
nem munkáltatója Újlaki Anikónak. Ilyen tartalmú szerződést nem köthet Újlaki Anikóval. A
testület költségvetési keretet biztosíthat továbbképzésre, és javasolhatja, vagy
engedményezheti, hogy a jegyző, aki munkáltatója Újlaki Anikónak, kössön ilyen szerződést.
Én nem tudok arról, hogy nem tudtunk megegyezni a Polgármester Úrral ebben a kérdésben.
Ez mind a mai napig nem került szóba. Én Újlaki Anikónak elmondtam, hogy ezt
természetesen, mint ahogy korábban másnak is, a cafetéria terhére, ezt tudjuk támogatni. A
következőt kell tudni: ha tanulmányi szerződést kötünk, a tanulmányi szerződésnek nem
csak az a kötelezettsége van, hogy egy bizonyos továbbképzési összeget fizetünk, hanem
szabadságtól, szabadidőtől kezdve, mindent pluszban. Nagyságrendileg félévenként egy
hónap. Tehát, ha annyira le van terhelve, és annyira sok a munkája, hogy félévente, mármint
tanulmányi félévenként, plusz egy hónapot mi tudjuk őt nélkülözni, akkor nem tudom, hogy
merre, az előre. Tehát én korábban, ha nem emlékszik valaki elmondom, hogy mindig a
szabadságom terhére voltam távol.
Dr. Sajtos Sándor: de most, nem ez a téma.
Tóth János: nem ez a téma, csak elmondtam, hogy ez így volt.
Dr. Sajtos Sándor: nyilvánvalóan ez ugyanúgy javítható ez a munkaszerződés az aláíró
személyében is, mint minden más tétel. Ez gyakorlatilag egy tervezet, ha úgy tetszik. Nem
véletlenül nem került ez, de végül is, hát beszéltünk egyébként erről a kérdésről.
Tóth János: mikor?
Schottner Jánosné: de a cafetéria nem takarja!
Tóth János: mikor beszéltünk róla?
Csörgő Mihály: mit tehetünk mi ez ügyben?
Dr. Sajtos Sándor: beszéltünk róla.
Tóth János: én velem te nem beszéltél.
Csörgő Mihály: mit tehetünk mi ez ügyben?
Ismét többen beszélnek egyszerre.
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Dr. Sajtos Sándor: kis figyelmet kérek.
Szabó Judit: előterjesztve még nem volt.
Dr. Sajtos Sándor: nem volt előterjesztve, így van. Azt szeretném javasolni, hogy van egy
dolog, hogy mi tudjuk-e támogatni, úgy ahogy a Jegyző Úr elmondta, és akkor ennek
megfelelően akkor a munkáltató a Jegyző Úr készítsen erre vonatkozóan egy munkáltatói
szerződést. Nem?
Tóth János: persze.
Csörgő Mihály: az lenne a kérdésem, ha a testületnek az az álláspontja, hogy igen
támogassuk ezt a tanulmányi szerződést, vagy ezt az iskoláztatást, akkor, ha mi ezt a
véleményünket egy határozatba - bármibe nyilván az, aki ehhez jobban ért az meg fogja
mondani, hogy mibe-, kinyilvánítjuk, akkor ettől kezdve ez így működhet-e. Tehát akkor
megkapja-e ezt a támogatást. Ez a kérdésem.
Kubanek István: kötelező érvényű-e Jegyző Úrra, ha a Képviselő-testület úgy dönt.
Schottner Jánosné: mert a cafetéria nem fedezi.
Csörgő Mihály: mert olyanról beszéljük, amiről beszélhetünk. Ha mi ezt megtehetjük, hogy
támogatjuk, és ettől kezdve meg kell, hogy kapja ezt a támogatást, akkor azt gondolom, hogy
szavazzunk. Ha nem tehetjük meg, akkor pedig menjünk tovább és beszélgessünk róla, de én,
megmondom őszintén, nem vagyok kíváncsi arra, hogy ki mit gondol erről a dologról. Én arra
vagyok kíváncsi, hogy a testület mit gondol erről a dologról. És egyébként az…
Szabó Judit: szükséges-e ez a továbbképzés a munkája elvégzéséhez?
Dr. Sajtos Sándor: én azt gondolom, hogy igen.
Dr. Pálvölgyi Tamás: azért valamit tisztázzunk. Anikó kiválóan dolgozik, ez nem vitás, jogi
előadói munkakörben, és azt is tudjuk, hogy tulajdonképpen jogi egyetemi végzettséggel
nem rendelkezik, ha nem tévedek. Én mindenképpen indokoltnak látom, ha már nem
rendelkezik ilyen végzettséggel, hogy ezt a bizonyos közigazgatási szakot elvégezze, mert ez,
mindenképpen az ő munkájához szükséges. Függetlenül attól, hangsúlyozom, hogy nyilván
célszerűbb lenne, jobb megoldás lenne, jogász végzettségű szakember alkalmazása, de ha
nem megoldható, akkor ez mindenképpen segítséget jelent a munkájához.
Dr. Sajtos Sándor: én azt javasolnám, hogy a testület döntsön abban, hogy támogatja
anyagilag, és a döntés függvényében, ha úgy döntünk, hogy támogatjuk, akkor arra kérem a
Jegyző Urat, hogy akkor ezt milyen szerződés keretében, hogyan kötjük meg készítse elő.
Schottner Jánosné: előbb-utóbb úgyis fel kell vennünk jogi képzettségűt is.
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Gaál Sándorné: én azért részleteiben szeretnék, hozzáfűzni egy-két dolgot. Azért itt vannak
vizsgadíjak is, tehát ez nem fedi le teljesen, ezt a tanulmányi költséget. Vannak itt
vizsgadíjak, esetleges nem sikeres vizsgánál pótvizsga díjak. Úgy tudom, vannak.
Dr. Sajtos Sándor: de hát ezt ne vállaljuk már fel.
Gaál Sándorné: azért kérdezem, hogy pontosítsunk részeket. Akkor, valóban bele kéne
foglalni a tanulmányi szabadság részt is. Szedjük össze.
Dr. Sajtos Sándor: Jegyző Úr elmondta, hogy a munkaszerződés aláírására Ő, mint
munkáltató jogosult. Akkor ezt a munkaszerződést, a munkáltatói szerződést Ő elkészíti. Mi
arról döntünk, hogy anyagilag támogatjuk-e, vagy nem. Ennek a feltételrendszerét akkor
megkérjük a Jegyző Urat, hogy dolgozza ki és hozza a testület elé.
Gaál Sándorné: azért mi annak idején iskoláztunk be kollégákat. Én emlékszem rá, a
pénzügyön mérlegképes könyvelő iskolába Ildikót is beírattuk az, aki elment szülni. Nem
egyedi eset lenne az Anikóé.
Nagyházu Miklós: a képzés, ahogy a szerződésben látom, 5-én indul, tehát itt akkor
valamilyen határidőt kell szabnunk, hogy az Ő indulása ne szenvedjen csorbát.
Dr. Sajtos Sándor: ha döntünk a támogatásról, a támogatás biztosított. Hogy ehhez a
támogatáshoz milyen együttműködési feltételeket szabunk azt a Jegyző Úr elkészíti.
Gaál Sándorné: hát elvben támogatjuk.
Csörgő Mihály: nem elvben, gyakorlatban.
Dr. Pálvölgyi Tamás: ha úgy döntünk, hogy támogatjuk, akkor ez a szerződés ezekkel a
kiegészítésekkel, amiről beszéltünk. Azt mindenképpen rögzítenünk kell, hogy ez a 250.000
Ft csakis semmi más csak a féléves tandíj. Tehát plusz költséget nem, szabadság törvény
szerint egyébként is, mindenképpen jár, utalni kell, és a diploma megszerzését követően 3
évig tartja fent a munkaviszonyt. És hogyha mi mint munkáltató rendes felmondással, illetve
azonnali hatállyal felmondunk neki, akkor visszakövetelhető, mert valamilyen gubanc van.
Ismét többen beszélnek egyszerre.
Tóth János: sem az óvodavezetőt nem köteleztük arra, hogy továbbképzés esetén kivel,
milyen szerződést kössön, sem korábban az iskolaigazgatót, innentől kezdve én azt
gondolom, azt jó lenne már egyszer és mindenkorra tisztázni, hogy a hivatal az egy önálló
intézmény. Annak van egy vezetője, munkáltatói joggal. Testület költségvetési keretet
biztosíthat bizonyos feladatokra, és felhatalmazhatja, hogy ezeket a kereteket használja fel.
A testület nem kötelezhet engem arra, hogy szerződést kössek valakivel.
Dr. Sajtos Sándor: de, ha nem szerződést kötünk, más támogatási forma nem létezik? Azért
mondanék egy példát. Azért van ebben a törvényben más olyan pont is, mert nem akarok
most, ilyen, hogy kit, mit irányít, vezet, de azért vannak ennek más folyamodványai is ennek
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a kérdésnek, és azt gondolom, hogy például más tekintetben, ahol a bértábla megkötötten
meghatározza valakinek a fizetését, ettől egyébként, meg mellesleg el lehet térni a testület
javaslata alapján.
Tóth János: a testület felhatalmazása, nem javaslata. A testület költségvetési keretet
biztosít. Nem a testület dönti el, hogy mi történik, keretet biztosít.
Gaál Sándorné: és ennek a keretnek a felhasználását a jegyző dönti el kizárólag, hogy most
felhasználja, vagy nem használja?
Szabó Judit: a feltételeit mi megszabhatjuk?
Tóth János: nem szabhatjuk meg. Azt szabhatjuk meg, hogy ezt a költségvetési keretet
továbbképzésre lehet felhasználni.
Gaál Sándorné: és vagy felhasználja, vagy nem.
Tóth János: szeretném elmondani, ha a testület úgy dönt, hogy ehhez költségvetési keretet
biztosít, akkor nyilván én nem fogok keresztbe feküdni ennek, és az Újlaki Anikó meg fogja
kapni minden szemeszter során a támogatást. És csak azt a szerződést kötjük vele, hogy
ennek folyamodványaként, ő köteles két évet, vagy három évet a diploma megszerzése után
itt tölteni. Én tanulmányi szerződést, nem szeretnék vele kötni. Még egyszer mondom,
félévente ez 1 hónap távollétet jelent. Nem tudjuk, tehát a jelenlegi hivatali felállásban nem
tudjuk 1-1 hónapra nélkülözni. El kell menni a tanulmányi napokra, tehát az oktatási
napokra, a vizsgákhoz meghatározott napig, tehát a vizsganapon kívül is, vizsgánként
meghatározott napi szabadság megilleti. Ha ezt mind megkötjük, akkor mondom, legalább 1
hónapot távol fog lenni. Ha ő ezt vállalja a szabadság ideje terhére, akkor ennek semmi
akadálya.
Ismét többen beszélnek egyszerre.
Tóth János: van szabadsága, erre fogja felhasználni.
Dr. Sajtos Sándor: én nem értek ezzel egyet egyébként. Én azt gondolom, hogy a hivatal is
megérdemelné, hogy legyen jól képzett munkatársa, a kolléga is megérdemelné, hogy
segítsük, támogassuk a munkájában, én azt gondolom, hogy neked is szükséged van szakmai,
jogi segítségre, mert nem vagyunk tökéletesek, azt azért lássuk be. Jó, ha több irányból,
erősítjük meg önmagunkat, tehát én a magam részéről támogatom, támogatnám a
költségvetés terhére. Hogy ennek te milyen feltételeket szabsz, mint munkáltató, ez a te
dolgod.
Csörgő Mihály: az lett volna a kérdésem, hogy van-e megoldás?
Nagyházu Miklós: kezdem úgy érezni, hogy ez a pozíció is afelé sodródik, mint a pénzügyünk,
egyszerűen elúszik, és már nem látjuk, távcsővel sem látni, hogy ott valami előrelépés
történik. Ha ez a hölgy fogja a kalapját és kilép, akkor én megkockáztatom, és ki merem
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jelenteni, hogy összedől a hivatal. Egyszerűen, nincs, aki csinálja a melót. Nincs. Kell találni
egy olyan megoldást, hogy hogy fog működni a dolog.
Dr. Sajtos Sándor: ott van a Kisorosziból elhozott haszonbérleti szerződések, amelyek
lejártak, 140 db haszonbérleti szerződés, amit fel kell dolgozni. Viszi, csinálja. Ott sem tudja,
a Kisoroszi hivatalba effektíven a munkát segíteni, nyilvánvalóan egy mentálisan segítene, ha
maga mögött tudná az anyagi támogatásunkat. Ez volt az én szándékom, kérésem. Lehet,
hogy nem jó ez a szerződés, lehet, hogy nem lehet vele munkaszerződést kötni, én szerettem
volna, ha ez munkakör a fejlődés érdekében, a stabilitás érdekében támogatást kapjon
tőlünk. Ez volt a lényege. Hogy ez formailag, hogy tudjuk megoldani, ő mit tud ebből vállalni,
én azt gondolom, hogy nem szeretek ebben kettős mércét alkalmazni.
Csörgő Mihály: én egy megnyugtató és végleges megoldást szeretnék ezzel kapcsolatban.
Tehát ez legyen ez a megoldás az, hogy támogatjuk, ha nem ennek megfelelően, akkor
másképp, de úgy, hogy ne hozzuk őt se lehetetlen helyzetbe. Ismerjük az Anikót szerintem,
ismerjük azt a munkát – legalább is szerintem- azért elég sokan látjátok azt a munkát, amit
elvégez, és én azt nem szeretném, hogy egy személyes ellentét miatt bármiféle olyan dolog
miatt, hogy nem tetszik a képe, ez a dolog ne jöhessen létre, és esetleg elveszítsünk egy
olyan munkaerőt, akire lehet támaszkodni. Úgyhogy ezért kérdeztem az elején, hogy mi az,
amit mi ez ügyben tehetünk. Tehát én nem félmegoldást szeretnék, hogy határozzuk meg a
pénzkeretet, majd azt valaki felhasználja, saját szája íze szerint, én nem ezt szeretném.
Nyilvánvaló tehát, ha a Képviselő-testület ezt nem teheti meg, akkor nem teheti meg, akkor
majd később találunk más megoldást. Bízunk benne. Vagy pedig az idő hoz rá megoldást.
Biztos tudja mindenki, hogy mire gondolok. Nagyon remélem, hogy hoz egyébként rá
megoldást. Ez egy lehetetlen helyzet.
Nagyházu Miklós: az is probléma hogy januári beadás óta elszaladtunk odáig, hogy indul a
képzés. És most már ez egy égető problémává vált nyilván a számára, hiszen úgy tudja magát
elkötelezni, ha biztosat tud.
Tóth János: én azért, hogy mondjam. Nem értettem az Alpolgármester Úr azon kijelentését,
hogy ha valakinek nem tetszik a képe. Nem tudom, hogy kinek nem tetszik valakinek a képe.
Nyilván, ha úgy döntöttünk annak idején, hogy az Anikó egyébként a hivatal munkáját segítő
más irányú alkalmazottként itt maradjon, és nem kényszer hatására döntöttünk így, vagy ha
úgy tetszik döntöttem így, akkor valószínűleg nem azért döntöttem így, mert egyébként nem
tetszik a képe. Erről szó nincs. Ha ez így érdekes lehet. Talán mondhatjuk azt, hogy képesek
vagyunk együtt dolgozni, mert miért ne lennénk képesek, sőt együtt is dolgozunk, tehát
ennek semmi köze, semmiféle személyes oka nincs ennek a dolognak. És továbbra is állítom,
ez az anyag nem én miattam került ide most. Erről az anyagról nem beszéltünk. Mert, ha a
Polgármester Úr megemlítette volna, hogy keressünk megoldást, mert ezt valahogy elő
kellene segíteni, akkor nem itt kellene megoldásokat keresnünk, hanem ezt nekünk már meg
kellett volna oldani. A testület elé csak annyi jött volna, hogy ehhez kérünk költségvetési
keretet.
Dr. Sajtos Sándor: így van, így van. Csak nem akarom visszaidézni azt a jelenetet, hogy mikor
lett a testületi anyagból ez kivéve.
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Tóth János: nem én vettem ki.
Dr. Sajtos Sándor: nem akarok ebben vitát nyitni, nem erről szól a történet. Amiről szól a
történet, hogy a testület tudja-e támogatni, s arra kérlek, hogy ennek a körülményeit
dolgozd ki, és nézzük meg, hogy tudja ő ezt ezen feltételekkel vállalni. Ez az én kérésem
irányodba. És a testülettől, pedig az a kérésem, hogy a négy szemeszternek a tandíját,
költségvetési tervek között támogassa. Van-e más javaslat. Aki javasolni tudja, az kérem,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal meghozta
döntését.
157/2014. (09.02.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt,
hogy megállapodás-tervezetet készítsen elő, amely Újlaki Anikó jogi előadó
tandíj támogatásának feltételeit szabályozza.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2014. 09.15.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Tóth János jegyző

Dr. Sajtos Sándor: János arra kérlek, hogy ennek a feltételeit nézzük meg, és azt is nézzük
meg, hogyan lehet ezen a dolgon segíteni, hogy ez értelmesen működjön.
Szabó Judit: ez most az idei évre vonatkozik, meg a jövő évi költségvetésre és a következő
évi költségvetésre. Mi most hozhatunk olyan határozatot, hogy a következő költségvetési
évre meg az utána következőre is.
Ismét többen beszélnek egyszerre.
Dr. Sajtos Sándor: volt egy hitelfelvételi kérelmünk is.
Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és
az ülést 18,55 órakor bezárta.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Tóth János
jegyző
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