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Tahitótfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

 
 
Szám:  15/2015 
Határozatok száma: 141-142/2015. (06.08.) 
Rendeletek száma: - 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. június 8-án megtartott nyílt rendkívüli üléséről. 
 
 
 
Tárgyalt napirendi pontok:  
 

1. Döntés „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című 
pályázaton való indulásról. 
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 8-án (hétfő) 
7:30 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt, rendkívüli üléséről.  
 
Jelen vannak:  
 
 Képviselők: 
 Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 Csörgő Mihály alpolgármester 
 Gaál Sándorné  
 Kubanek István  
 Nagyházu Miklós 
 Dr. Pálvölgyi Tamás  
 Vaczó Zoltán 
 
 
 
Távol maradt képviselők:  Karácsony Ádám 
  Schottner Jánosné 
 
Tanácskozási joggal:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 
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Dr. Sajtos Sándor: Dr. Sajtos Sándor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 
Képviselő-testület 7 fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a 
napirendet, és javasolta annak elfogadását. Kérdezte a képviselőket, aki az ülés 
napirendjével egyetért, kézfelemeléssel jelezze!  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
141/2015. (06.08.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban 
meghirdetett napirendet elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Sajtos Sándor polgármester 
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1. Döntés „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 
című pályázaton való indulásról 

 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti Ferenczy Barbara pályázati referens előterjesztését. 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel 
közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 
évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás”. 
A pályázat célja: 
A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó 
gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás 
biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának 
fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében.  
Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az 
önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása. 
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. 
A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra 
jutó adóerő képességétől, amely Tahitótfalu esetében a b.) belterületi utak, járdák hidak 
felújítása megnevezésű alcél megvalósulásával, 11.342,-Ft adóerő figyelembevétele mellett 
nyújtható be. 
A fenti adatok alapján, a támogatás maximális mértéke, a fejlesztésre igényelt összeg 85%-a, 
az önerő mértéke pedig 15%. 
Rendelkezésre álló pályázat keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege  
b.) belterületi utak, járdák hidak felújítása alcél esetén 1 000 millió forint, a maximálisan 
igényelhető támogatás 15 millió forint. 
A pályázatot 2.232.634,- forint önerő biztosítása mellett, 12.651.594,- forint támogatás 
megjelölésével nyújtanánk be. 
Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a 
képviselőket, aki az elhangzott javaslatot elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze!  
 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál 
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
142/2015. (06.08.)  

HATÁROZATA 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra”  
című pályázaton való részvételt, melynek célja a Hősök tere és Béke utcai 
buszmegállók járdafelújítása és akadálymentesítéséhez szükséges forrás 
biztosítása. 
 
Az önkormányzat, a pályázathoz saját forrásként, 2.232.634,- Ft, azaz 
Kettőmillió-kettőszázharminckettőezer-hatszázharmincnégy forint önerőt 
biztosít a költségvetés K334 sora (járdák utak felújítása, karbantartása) 
terhére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2015. 06. 08. 
Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
 
Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját, és 
az ülést 7:40 órakor bezárta.   
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Sajtos Sándor Eőryné Dr. Mezei Orsolya 
polgármester jegyző 

 


