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JEGYZŐKÖNYV

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. szeptember 12-én megtartott nyílt üléséről
Tárgyalt napirendi pontok:
1. Az „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások című pályázat” kivitelezői közbeszerzési eljárásban a kivitelezői ajánlatok értékelése
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
2. Tahitótfalu 2016. évi költségvetési rendelet módosítása, az első 7 havi beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
3. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
4. Bizottságok beszámolója
Előterjesztő: Bizottsági elnökök
5. Tulajdoni ügyek
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
6. Egyebek
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 12-én
18:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Képviselők:

Dr. Sajtos Sándor polgármester
Csörgő Mihály
Gaál Sándorné
Karácsony Ádám
Kubanek István
Nagyházu Miklós
Dr. Pálvölgyi Tamás
Schottner Jánosné
Vaczó Zoltán

Távol maradt képviselők:

-

Tanácskozási joggal:

Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
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Dr. Sajtos Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 9
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet, javasolta annak
kiegészítését az Egyebek napirenddel. Kérdezte a képviselőket, aki egyetért, kézfelemeléssel
jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
163/2016. (09.12.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban meghirdetett napirendet az egyebek napirenddel kiegészíti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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1. Az „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások” című pályázat kivitelezői közbeszerzési eljárásban a kivitelező ajánlatok értékelése
Dr. Sajtos Sándor: Elmondta, hogy az első közbeszerzési eljárást érvénytelenné nyilvánította
a Képviselő-testület, így újabb eljárás indult meg. Ismertette a beérkezett ajánlatok bírálatáról
készült jegyzőkönyvet és a Bíráló Bizottság javaslatát az alábbiak szerint:
 A Sziklafal 2000 Kft. ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 69. § (3) bekezdése alapján a Képviselőtestület a továbbiakban ne értékelje.
 A Cserkúti Generál Kft. ajánlattevő ajánlata vonatkozásában – figyelemmel arra, hogy
a legjobb ár-érték arány értékelési szempontnak megfelelően annak ajánlata a legkedvezőbb – a Kbt. 69. § -a, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján hívja fel alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást
megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatainak benyújtására.
Dr. Pálvölgyi Tamás: a Bíráló Bizottság által elfogadott anyagot a Közbeszerzési Bizottság jóváhagyta. Kérte, hogy a Képviselő-testület támogassa a Közbeszerzési Bizottság határozatát.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
164/2016. (09.12.)
HATÁROZATA
Aluljegyzett Tahitótfalu Község Önkormányzata (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4., a továbbiakban: ajánlatkérő) ajánlatkérőnek a
„Vállalkozási szerződés keretében a 2021 Tahitótfalu, Almásy László u.
17. szám alatti ingatlanon lévő óvoda épületben üzemelő konyha csoportszobákká történő átalakításának kivitelezése” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1)
bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban, a benyújtott ajánlatok értékelését követően a Bíráló Bizottság határozati javaslata alapján az alábbi döntést hozom:

a SZIKLAFAL 2000 Kft. ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 69. § (3) bekezdés
alapján a továbbiakban nem értékeli,

a Cserkúti Generál Kft. ajánlattevő ajánlata vonatkozásában – figyelemmel arra, hogy a legjobb ár-érték arány értékelési szempontnak megfelelően annak ajánlata a legkedvezőbb – a Kbt. 69. §-a, valamint a Kbt. 114.
§ (2) bekezdése alapján felhívja az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatainak benyújtására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: Elmondta, hogy öt nap áll rendelkezésre az alkalmassági követelmények
teljesítésére. Tekintettel arra, hogy holnap jogerőre emelkedik a használatbavételi engedély,
a költözés a konyhába a hétvégén megtörténhet. A fennmaradó eszközök biztonságos elhelyezése is megoldott.
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2. Tahitótfalu 2016. évi költségvetési rendelet módosítása, az első 7 havi beszámoló
elfogadása
Gaál Sándorné: Elmondta, hogy 2016. szeptember 5-én került sor a Gazdasági Bizottság ülésére, melyen három napirendet tárgyaltak. Elsőként a 2016. évi előirányzatok július 31-i teljesítéséről kaptak tájékoztatást, majd a költségvetési rendelet 2016. évi 1. sz. módosítását tárgyalták, ezt követően került sor az Egyebek napirend megvitatására. A kimutatás szerint költségvetés bevételi oldala 68 %-ban 671.686.734 Ft összegben, a kiadási oldalán 59 %-ban,
584.718.639 Ft összegben teljesült. Megállapítható a Pénzügyi Osztály által összeállított, kimutatásból hogy az előirányzat tételei néhány kivétellel, időarányosan jól teljesültek. Az ülésen az ettől eltérő tételeket vizsgálták meg részletesen.
Ezt követően ismertette az előterjesztésben foglaltakat, valamint a Bizottság javaslatát, melyet elfogadásra javasolt a Képviselő-testület számára.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte
a képviselőket, aki a Gazdasági Bizottság javaslatát támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
165/2016. (09.12.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat
2016. évi költségvetése 7 havi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetés további végrehajtására.
Határidő: folyamatos
Felelős:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a hét hónap alatt kötelezően a
Magyar Államkincstár által módosult kötelező, valamint saját döntések mentén változott
könyvelési tételeket vezették át a költségvetésben, amelyet rendelettervezet formájában a
Képviselő-testület tagjainak megküldtek.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte
a képviselőket, aki a rendelettervezet elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.
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TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2016.(IX.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
3. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a határozatok végrehajtásáról
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Elmondta, hogy a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
megküldésre került.
Dr. Sajtos Sándor: Rövid tájékoztatást adott az elmúlt időszakban történt fontosabb eseményekről
4. Bizottságok tájékoztatója
Kulturális Bizottság
Kubanek István: Tájékoztatást adott a Kulturális Bizottság szeptember 5-ei üléséről, a Nemzeti
Vágta és az októberi programok megbeszélése volt a fő napirendi pont.
Röviden ismertette a tervezett programokat és a Bizottság javaslatát, mely szerint az „Itthon
vagy! Magyarország szeretlek!” rendezvény lebonyolítása során, a civil szervezeteket és egyházakat a Képviselő-testület 15-15.000 Ft-tal támogassa a vendéglátás megszervezése kapcsán.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte
a képviselőket, aki a Kulturális Bizottság javaslatát támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
166/2016. (09.12.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15.000 – 15.000 Ft
támogatást biztosít a civil szervezetek (iskola, óvoda, egyesületek, alapítványok, egyházak) számára, a szeptember 25-én megrendezésre kerülő „Itthon
vagy! Magyarország szeretlek!” rendezvény vendéglátásának lebonyolítására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő: 2016. 09.24.
Felelős:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Kubanek István: Beszámolt arról, hogy Béres Gabriella és Rokob Orsolya, a Vasárnapi Vásárnap szervezői azzal a kéréssel fordultak a Kulturális Bizottsághoz, hogy rossz idő esetén térítésmentesen bonyolíthassák le a rendezvényt a sportcsarnokban, a népházban valamint ezen
intézmények udvarain.
Schottner Jánosné: A sportcsarnok használatát megfontolásra javasolta, hiszen eső esetén a
leterített hatalmas szőnyeg kiszáradása nagyon sok időt vesz igénybe. Véleménye szerint a
népház és az árkádok alatti rész használata elegendő lenne.
Nagyházu Miklós: Egyetértett Schottner Jánosné képviselővel, inkább a Faluház udvarán kellene felállítani a sátrakat nem a sportcsarnokban.
Dr. Pálvölgyi Tamás: Érdeklődött a vásárban résztvevők számáról.
Dr. Sajtos Sándor: A Dunakanyari Kézműves Vásár esetén hasonló a lefedettség.
Csörgő Mihály: Megjegyezte, hogy a sportcsarnok számára is problémásnak tűnik. Ki dönti el,
hogy ki árul majd a sportcsarnokban.
Csörgő Mihály: Javasolta, hogy a sportcsarnok kivételével engedélyezzék az épületek és az
udvarok használatát.
Gaál Sándorné: Megjegyezte, hogy az őszi vasárnapi vásár alkalmával a helyi kistermelők saját
terményeiket árusítják, nem kerámiákat és kis kézműves tárgyakat.
Csörgő Mihály: Figyelnünk kell a sportcsarnokra, vigyáznunk kell az épületeinkre.
Dr. Sajtos Sándor: Javasolta, hogy a Kulturális Bizottság javaslatát támogassa a Képviselő-testület oly módon, hogy eső esetén az épületeket a szervezők, a Dunakanyari Kézműves vásár
rendjének megfelelően rendezik be és bonyolítják le. Az állagmegóvásért a rendezők a felelősek. Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
167/2016. (09.12.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kulturális Bizottság
javaslatával megegyezően, esős időjárás esetén a Vasárnapi Vásárnap lebonyolítására térítésmentesen biztosítja a sportcsarnokot és a népházat a vásár rendezői Béres Gabriella és Rokob Orsolya számára azzal a feltétellel,
hogy az épületeket a Dunakanyari Kézműves Vásár rendjének megfelelően
rendezik be és a vásárt annak megfelelően bonyolítják le.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2016. 09.25.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Kubanek István: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a könyvtár nyitva tartása módosul, figyelemmel az iskola kérésére. Javasolta, hogy az Emlékház kialakításának munkálatait minél előbb
kezdjék meg.
Csörgő Mihály: Jelezte, hogy a Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidő Egyesület segít majd a
munkálatokban.
Dr. Sajtos Sándor: Felkérte a Kulturális Bizottságot, hogy szelektálja az elmúlt években összegyűlt holmikat, a válogatást követően pedig a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság szervezze meg a munkálatokat.
Szociális Bizottság
Schottner Jánosné: Közölte, hogy a beiskolázásokkal kapcsolatos kérelmek elbírálásra kerültek a bizottság ülésén.
5. Tulajdoni ügyek
Kovács Judit sakkozó jelölése Pest megye Önkormányzatának kitüntetésére
Dr. Sajtos Sándor: Előterjesztette, hogy Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 6/2015. (V.11.) önkormányzati
rendelete értelmében az Év Sportolója Díj középiskolai diáksportoló korosztályban Kovács Juditot javasolta a sakk sportág keretében elért eredményeiért.
Kovács Judit legjelentősebb egyéni eredményei az alábbiak:
2012. Korcsoportos Magyar Bajnokság: 3. hely
Mureck Eu Bajnokság: 3. hely
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2013. Korcsoportos Magyar Bajnokság: 3. hely
2014. Korcsoportos Magyar Bajnok
Országos Diákolimpia: 2. hely
2015. Korcsoportos Magyar Bajnokság: 2. hely
Országos Diákolimpia: 1. hely
2016. Korcsoportos Magyar Bajnokság: 1. hely
Országos Diákolimpia: 1. hely
Csapatbajnokságokon elért eredményei:
2015. Pest megyei Szupercsoport Szentendre: 3. hely
2016. NB. II. Honvéd ASE Bajnoki Cím
U16 Olimpia:
2014. Győr
2016. Poprád: mindkét alkalommal csapatának legjobb ponthozója lett.
Két korcsoportos világbajnokságon (2013.Al Ain és 2015. Porto Carras) és két Európa bajnokságon (2014. Batumi és 2016. Prága) képviselte Magyarországot. Ponthozó helyet sajnos nem
sikerült szereznie, de mindháromszor a rangos mezőny első harmadában tudott végezni.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
168/2016. (09.12.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete értelmében az
Év Sportolója Díj középiskolai diáksportoló korosztályban Kovács Juditot jelöli a sakk sportág keretében elért eredményeiért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására, a jelölés megküldésére.
Határidő:
Felelős:

2016. 10. 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

10

Málna utca közvilágítása
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előzményeket, felhívta a figyelmet arra, hogy 2006 óta van
napirenden ez a probléma, amely most megoldódni látszik, hiszen ennek a szakasznak a tervezése folyamatban van.
Nagyházu Miklós: megjegyezte, hogy négy lámpatest elhelyezését jelöli a terv, 25 méterenként, de a T3 és T4 oszlopok között 50 méter a távolság. Ez azért van, mert van már egy világítótest az utcában?
Dr. Sajtos Sándor: Nincs. Nagyon korlátozott az elhelyezés lehetősége, és sajátos módon mennek a közművek, így nagyon nehéz volt a kialakítás. Valószínűleg műszaki oka van.
Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
169/2016. (09.12.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahi Málna utca
221/4 hrsz-ú ingatlanon tervezett közvilágítás fejlesztéshez tulajdonosi és
közútkezelői hozzájárulását megadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2016. 10.15.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dűlőutak felmérése
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette Harmath András földmérő mérnök ajánlatát. A jelölt földutak
(összesen kb. 7,5 km) kitűzése, valamint a helyszíni mérések és dokumentációk elkészítésének
munkadíja 135.000 Ft, a földhivatali eljárás költsége pedig 15.000 Ft kiadást jelent.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
170/2016. (09.12.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a bekért árajánlat
alapján megbízza Harmath András földmérő mérnököt, az ajánlat mellékletében szereplő dűlőutak (összesen kb. 7.5 km) kitűzésével.
A vállalási ár 135.000 Ft + Földhivatali költségek ≈15.000 Ft
A Képviselő-testület fenti vállalási árat a költségvetés K337 sora (egyéb szolgáltatások) terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2016. 09.21.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Kossuth utcai járda felújítása
Dr. Sajtos Sándor: Felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy az előző szakasz felújítása során
benyújtott ajánlatban szereplő egységárakkal számoltak az újabb ajánlat beadása során, így
javasolta annak elfogadását.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki az ajánlat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
171/2016. (09.12)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca utolsó járdaszakaszának (Hársfa utcától a Duna-partig) felújításának kivitelezési munkálataival, a Cserker Top Kft-t (címe:2022 Tahitótfalui Visegrádi út 104.) bízza meg.
Vállalási ár: 2.061.828,- Ft + Áfa (azaz Kettőmillió-hatvanegyezer- nyolcszázhuszonnyolc forint + Áfa), melyet a Képviselő-testület a költségvetés K71001 sora (ingatlanok) terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására, a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. 09. 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

A Tahitótfalui Lovas Sportegylet kérelme
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a kérelem tartalmát (Népház térítésmentes használata, valamint
a szüreti felvonulás rendőri biztosítása), és javasolta annak támogatását.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
172/2016. (09.12.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui Lovas
Sportegylet számára 2016. október 8-án a szüreti felvonulás és a bál lebonyolítására a népházat térítésmentesen biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő: 2016. 10.08.
Felelős:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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A Tahitótfalui Rendőrőrs kérelme
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a kérelem tartalmát (a Sportcsarnok bérleti díjának 50%-os csökkentése a Rendőrőrs állománya számára).
Schottner Jánosné: A Sportcsarnok bérleti díja amúgy is kedvezményes, hiszen a bérleti díjakból befolyó összeg nem fedezi a sportcsarnok fenntartásának költségeit. Véleménye szerint, a
bérleti díj egy-egy főre elosztva 1 kávé árát jelenti.
Gaál Sándorné: Megjegyezte, hogy ezek a kérelmek már rendszeresek. Javasolta, hogy az önkormányzat díjrendeletében megfogalmazottaknak megfelelően, kedvezményes áron biztosítsa a Képviselő-testület a sportcsarnokot a Rendőrőrs számára.
Dr. Sajtos Sándor: Szükséges lenne a rendelet módosítása.
Csörgő Mihály: Gaál Sándorné képviselő javaslatát támogatta, és megjegyezte, hogy a környéken Tahitótfaluban a legdrágább a Sportcsarnok bérleti díja. Ráadásul a kihasználtsága is csekély.
Dr. Sajtos Sándor: Kérte, hogy a környező települések lehetőségeit ne mérjék a sajátjukhoz. A
Sportcsarnok folyamatosan használatban van, a Rendőrőrs kérését is csak ebben az időben
tudták biztosítani, több szabad hely nincs, kivéve a takarítási napot.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki a kérelmet támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Vaczó Zoltán), 7 ellenszavazattal (Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné), tartózkodás nélkül a javaslatot nem támogatta.
Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki Gaál Sándorné képviselő javaslatát támogatja,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné), 2
ellenszavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Vaczó Zoltán), tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
173/2016. (09.12.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu Rendőrőrs állománya számára, a szerdánként 19:00 - 20:30 óráig tartandó futball edzések lebonyolítására a sportcsarnokot kedvezményes 6500 Ft/óra
bérleti díj ellenében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő: 2016. 09.30.
Felelős:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
6. Egyebek
Dr. Sajtos Sándor: Tájékoztatást adott arról, hogy a település beadott két vis maior pályázatát
a Belügyminisztérium támogatta, a konyha-étkező építésére és az orvosi rendelő felújítására
vonatkozó pályázatok elbírálás alatt vannak, a döntésre szeptember 15. után kerül majd sor.
Az erdőgazdálkodásból származó bevételből, a haszonbérlet kifizetése megtörtént, a korrekciókat átvezette a Pénzügyi Osztály.
Gaál Sándorné: Javasolta, hogy Dr. Sajtos Sándor polgármestert egyhavi illetményének megfelelő jutalomban részesítse a Képviselő-testület a sikeresen lezárult konyha projekt, valamint
a folyamatban lévő pályázatok kapcsán elvégzett munka elismeréseként.
Érdeklődött, ha a kamerarendszer már működik, akkor miért nem indul eljárás azok ellen, akik
a Hősök terén elvégzett szépítő munkákat nem becsülik, rongálnak, és tönkre teszik az elmúlt
időszak fejlesztéseit.
Dr. Sajtos Sándor: Megkérte a Képviselőket, hogy minden ilyen jellegű eseményt jelezzenek a
hivatalban, annak érdekében, hogy amennyiben lehetséges az eljárás megindulhasson a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló rendelet alapján.
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Kérdezte a képviselőket, aki egyetért Gaál Sándorné javaslatával
Dr. Sajtos Sándor polgármester úr jutalmazására vonatkozóan kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. (Dr. Sajtos Sándor
nem szavazott.)
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
174/2016. (09.12.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Sajtos Sándor
polgármestert 1 havi bruttó bérének megfelelő jutalomban részesíti a költségvetési tartalék terhére.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2016. 09.30.
Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző

Nagyházu Miklós: Megkérdezte, hogy a térfigyelő rendszer nem jelenthet segítséget az ilyen
esetekben?
Dr. Sajtos Sándor: A Rendőrséggel kötött szerződés szerint, nem mindenki használhatja ezt a
rendszert.
Nagyházu Miklós: Érdeklődött, hogy a TESCO parkolóban lévő szelektív gyűjtők mikor kerülnek felszámolásra.
Dr. Sajtos Sándor: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy hamarosan elbontásra kerülnek.
Nagyházu Miklós: Megjegyezte, ha nem lesz hova letenni a szemetet, nem fogják kirakni az
autóból.
Dr. Sajtos Sándor: 6 szelektív gyűjtő van, de több helyszínen hagynak szemetet.
Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az
ülést 20.05 órakor bezárta.

K. m. f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző

16

