Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Szám:
Határozatok száma:
Rendeletek száma:
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51-57/2015.(03.11.)
-

JEGYZŐKÖNYV
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. március 11-én megtartott nyílt üléséről.

Tárgyalt napirendi pontok:
1.

Döntés az Eperfesztivál rendezvény szervezőjéről
Előadó:
Dr. Sajtos Sándor polgármester

2.

Döntés a gát beruházás közbeszerzési, tanácsadói és lebonyolítói, valamint jogi
tanácsadói képviselet és okirat-szerkesztési feladatainak lebonyolítására
beérkezett ajánlatokról
Előadó:
Dr. Sajtos Sándor polgármester

3.

Döntés a helyi piac működtetéséről
Előadó:
Dr. Sajtos Sándor polgármester

4.

Döntés
az
önkormányzat
ingatlanvagyon-kataszter
átvizsgálására, és karbantartására vonatkozó szerződésről
Előadó:
Dr. Sajtos Sándor polgármester

5. Szociális ügyek
Előadó:
Schottner Jánosné Szociális Bizottság elnöke
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nyilvántartásának

Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 11-én
18:00 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
Schottner Jánosné
Vaczó Zoltán
Távol maradt képviselők:

Karácsony Ádám

Tanácskozási joggal:

Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
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Dr. Sajtos Sándor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 8
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet, javasolta
annak kiegészítését, az önkormányzat ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartásának
átvizsgálására, és karbantartására kötendő szerződésre vonatkozóan, kérdezte a
képviselőket, aki az ülés napirendjével egyetért, kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2015. (03.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban
meghirdetett napirendet az alábbiak szerint kiegészíti:
1.

Döntés az Eperfesztivál rendezvény szervezőjéről
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester

2.

Döntés a gát beruházás közbeszerzési, tanácsadói és lebonyolítói,
valamint jogi tanácsadói képviselet és okirat-szerkesztési feladatainak
lebonyolítására beérkezett ajánlatokról
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester

3.

Döntés a helyi piac működtetéséről
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester

4.

Döntés az önkormányzat ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartásának
átvizsgálására, és karbantartására vonatkozó szerződésről
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester

5. Szociális ügyek
Előadó: Schottner Jánosné Szociális Bizottság elnöke
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

3

Polgármestert

a

határozat

1. npr. Döntés az Eperfesztivál rendezvény szervezőjéről
Dr. Sajtos Sándor: két ajánlattevőt hallgattunk meg. A Hungarofest Nonprofit Kft.-t valamint
a Varioevent Kft.-t.
A Hungarofest Nonprofit Kft. visszaküldte az általunk javított megállapodást, melyben a 2.2.
pontban az alábbi módosításra került sor:
„2.2. A Hungarofest Kft. vállalja, hogy az 1. sz. mellékletben meghatározott
költségvetéshez szükséges finanszírozási feltételeket az Önkormányzattal közösen önkormányzati költségvetési forrás igénybevétele nélkül - megteremti, a szponzorokat
felkutatja. A Hungarofest Nonprofit Kft. az Eperfesztivál megrendezéséhez saját forrást
nem biztosít. Az Önkormányzat ebben a körben vállalja, hogy a Hungarofest Kft. által
felkutatott és a finanszírozást elősegítő pályázatokon részt vesz.”
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki a határozati javaslatot, elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2015. (03.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és
a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. (székhely: 1082
Budapest, Kisfaludy u. 32.) között az Eperfesztivál lebonyolítására
vonatkozó szerződést jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza
végrehajtására, a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

a

Polgármestert

a

határozat

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

2. Döntés a gát beruházás közbeszerzési, tanácsadói és lebonyolítói, valamint jogi
tanácsadói képviselet és okirat-szerkesztési feladatainak lebonyolítására
beérkezett ajánlatokról
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti Ferenczy Barbara pályázati referens előterjesztését.
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2015. (02.19.) határozata
alapján kiírt közbeszerzés hatály alá nem tartozó beszerzés keretében, a folyamatban lévő
KEOP 2.1.2/2F/09-11-2012-0004 „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Tahitótfalu
területén” című pályázat jogi tanácsadás, képviselet és okirat-szerkesztési feladatok
ellátására, az önkormányzat, mint Kedvezményezett ajánlattételi felhívást tett közzé. A
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felhívásban előírt határidőig, az abban foglalt feltételeknek megfelelően, három értékelhető
ajánlat érkezett.
A Bontási Jegyzőkönyv alapján, a nyertes ajánlattevő az Őszy és Őszy Ügyvédi Iroda.
Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki az Őszy és Őszy Kft. megbízását támogatja, most kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2015. (03.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP 2.1.2/2F/0911-2012-0004 jelű „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Tahitótfalu
területén” című pályázat, jogi tanácsadás, képviselet és okirat-szerkesztési
feladatok ellátására kiírt közbeszerzés hatálya alá nem tartozó beszerzés
keretében, beérkezett 3 ajánlat közül, a legkedvezőbb ajánlati árat tevő
Őszy és Őszy Kft-t (Budapest, Feszty Árpád u. 4. V.em/16) bízza meg, bruttó
1.270.000,- Ft díjazással.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2015. 03. 31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti Ferenczy Barbara pályázati referens előterjesztését.
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (02.19.) határozata
alapján kiírt közbeszerzés hatálya alá nem tartozó beszerzés keretében, a folyamatban lévő
KEOP 2.1.2/2F/09-11-2012-0004 „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Tahitótfalu
területén” című pályázat, közbeszerzési, tanácsadói és lebonyolítói feladatok ellátására az
önkormányzat, mint Kedvezményezett ajánlattételi felhívást tett közzé. A felhívásban előírt
határidőig, az abban foglalt feltételeknek megfelelően, három értékelhető ajánlat érkezett.
A Bontási Jegyzőkönyv alapján, a nyertes ajánlattevő az Őszy és Őszy Kft.
Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki az Őszy és Őszy Kft. megbízását támogatja, most kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2015. (03.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP 2.1.2/2F/0911-2012-0004 jelű „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Tahitótfalu
területén” című pályázat, közbeszerzési tanácsadói és lebonyolítói
feladatok ellátására kiírt közbeszerzés hatálya alá nem tartozó beszerzés
keretében, beérkezett 3 ajánlat közül, a legkedvezőbb ajánlati árat tevő
Őszy és Őszy Kft-t (Budapest, Feszty Árpád u. 4. V.em/16) bízza meg, bruttó
1.524.000,- Ft díjazással.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2015. 03. 31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Vaczó Zoltán: a díjazás elszámolható?
Dr. Sajtos Sándor: igen, a pályázati forrásból elszámolható költségről beszélünk.
3. Döntés a helyi piac működtetéséről
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket és javasolja, hogy idei évben is kössenek
megállapodást a Mezőntúli Nonprofit Bt-vel a helyi piac működtetésére 2015. március 14.
napjától, 2015. december 31. napjáig terjedő időszakra. Az Önkormányzat a piac
működéséhez költséget nem vállal, a piac bérleti díja 5.000,- Ft/alkalom (piaci nap).
Vaczó Zoltán: amennyiben az Eperfesztivál átköltözik ismét erre a területre, akkor szükséges
lenne a szerződésbe belefoglalni a rendezvényt.
Dr. Sajtos Sándor: ez a szervezőkkel megoldható, ráadásul lehet, hogy a piac szerves részét
képezné a rendezvénynek.
Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki a javaslatot, elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2015. (03.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mezőntúli
Nonprofit Bt-vel megállapodást köt a helyi piac működtetésére 2015.
március 14. napjától, 2015. december 31. napjáig terjedő időszakra. Az
Önkormányzat a piac működéséhez költséget nem vállal, a piac bérleti díja
5.000,- Ft/alkalom (piaci nap).
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2015. 03.13.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

4. Döntés az önkormányzat ingatlanvagyon-kataszter
átvizsgálására, és karbantartására vonatkozó szerződésről

nyilvántartásának

Dr. Sajtos Sándor: adatszolgáltatási kötelezettségünk van a kincstár felé, így az értéknövelő,
és csökkentő beruházásoknak meg kell jelenni a nyilvántartásban. Mivel szorít a határidő,
javaslom az ingatlanvagyon-kataszter átvizsgálásával és karbantartásával bízzuk meg
Trembeczki György egyéni vállalkozót, akivel a tavalyi évben is szerződést kötöttünk.
Az adatszolgáltatást követően új alapokra kell majd helyeznünk a nyilvántartás kezelését,
mivel az eddigi vizsgálatok azt támasztják alá, hogy irreálisan magas megbízási díj ellenében
végzik jelenleg annak karbantartását.
Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki a javaslatot, elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2015. (03.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évre
vonatkozó KSH felé kötelező adatszolgáltatás elkészítésével Trembeczki
György egyéni vállalkozót (2144 Kerepes, Akácfa utca 16.) bízza meg az
önkormányzati
ingatlanvagyon-kataszter
átvizsgálásával,
és
karbantartásával.
A vállalási ár:
Ingatlanvagyon-kataszter átvizsgálása:
bruttó 230.000 Ft
Ingatlanvagyon-kataszter 2014. évi karbantartása:
bruttó 240.000 Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására, a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: tekintettel a kérelmezők személyiségi jogaira zárt ülés megtartását
javaslom. Kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2015. (03.11.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyes szociális
ügyek tárgyalására, tekintettel a személyiségi jogok védelmére, zárt ülést
rendel el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Ezt követően a Képviselő-testület 18:25 órától 18:37 óráig zárt ülésen tárgyalt, majd Dr.
Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az ülést bezárta.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző
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