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Képviselő-testülete
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JEGYZŐKÖNYV

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. április 7-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Tárgyalt napirendi pontok:
1. Döntés az Eperfesztivál megrendezéséről
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
2. Döntés eszközbeszerzésről
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
3. Tájékoztató, döntés a térfigyelő rendszer telepítéséről, kialakításáról
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 7-én 18:00
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak:
Képviselők:

Dr. Sajtos Sándor polgármester
Gaál Sándorné
Kubanek István
Nagyházu Miklós
Vaczó Zoltán

Távol maradt képviselők:

Csörgő Mihály alpolgármester
Karácsony Ádám
Dr. Pálvölgyi Tamás
Schottner Jánosné

Tanácskozási joggal:

Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
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Dr. Sajtos Sándor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet, kérdezte a
képviselőket, aki az ülés napirendjével egyetért, kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
napirendet elfogadta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2016. (04.07.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban
meghirdetett napirendet elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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1. npr. Döntés az Eperfesztivál megrendezéséről
Dr. Sajtos Sándor: a szerződés tervezetet megküldtük a képviselők számára. A múltkori
informális megbeszélésünket követően tárgyaltam rendőrség, a polgárőrség és a Magyar
Közút Zrt. képviselőjével, valamint Magyar Zoltánnal, a terület tulajdonosával. Az egyeztetések
eredményeképpen a szerződésben foglalt 1 m Ft támogatáson felül, nagyságrendileg 100-150
eFt ráfordítást jelentene számunkra a rendezvény lebonyolítása. A költségvetésben szerepelt
ez a költség, ezért javaslom a szerződés-tervezet elfogadását.
Vaczó Zoltán: esetleg belefoglalhatnánk a szerződésbe, hogy amennyiben nem valósul meg az
Eperfesztivál, sor kerül az 1 M Ft visszautalására.
Gaál Sándorné: 3.4 pontban megfogalmazottak szerint a forgalomtechnika a mi költségünk.
Mit jelent ez?
Dr. Sajtos Sándor: ez nem jelent nekünk költséget.
Gaál Sándorné: ez nincs benne a szerződésben.
Dr. Sajtos Sándor: valóban nem, mert mi ezt vállaljuk.
Gaál Sándorné: a 3.5 pont a színpadhoz a terület világításához szükséges áramforrás
biztosítása szakszerű kikötéssel a meglevő kapacitás felhasználásával szintén a mi költségünk.
Dr. Sajtos Sándor: a szerződésben foglaltak közül kizárólag az áramvételi költség terhel
bennünket, ami a tavalyi évben bruttó 1 M Ft volt.
Gaál Sándorné: igen ezt is felírtam, az áramforrás biztosítása. Az áram használatot ki fizeti? Az
sincs benne a szerződésben, hogy az áramköltség kit terhel.
Dr. Sajtos Sándor: jeleztem a javaslatomban, hogy a tavalyi évben bruttó 100.000 Ft volt. Ezt
javasoltam elfogadásra. A forgalomtechnika pedig nem kerül pénzbe.
Kubanek István: azért, mert önkormányzati rendezvény?
Dr. Sajtos Sándor: azért is. Sem a Rendőrkapitányság, sem a Magyar Közút ZRt. nem kért
tőlünk erre vonatkozóan díjat.
Gaál Sándorné: 3.8 pont szintén aggályos nekem. „Felek rögzítik továbbá, hogy amennyiben
a rendezvényhez kapcsolódóan további költségek merülnének fel, a Felek kötelesek azt egy
külön megállapodásban rögzíteni.”
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Dr. Sajtos Sándor: a megállapodáshoz két fél kell.
Gaál Sándorné: sajnos, ha a rendezvényben már benne vagyunk, akkor nincs visszaút. Az a
bajom ezzel a szerződés-tervezettel, hogy nem látom a költségoldalát. Nem látom biztosítva
azt, hogy 1.100.000 Ft-nál nem fog nekünk többe kerülni. Ebben a szerződésben ezt nem
látom.
Dr. Sajtos Sándor: ebben nem is fogod látni. Az a mi döntésünk, hogy mennyit szánunk rá. A
költségvetésben elfogadtuk az Eperfesztivál és a Vágta kapcsán 4,7 M Ft támogatást. Azon
dolgozom, hogy ez az összeg csökkenjen.
Gaál Sándorné: az a baj, hogy ezt szabályoztuk tavaly is, mégsem ennyi lett a vége. Ezért nem
látom biztosítva, hogy ennek is annyi lesz a vége amennyit mi erre szántunk.
Dr. Sajtos Sándor: akkor majd felelősségre vontok.
Gaál Sándorné: nem látok bevételi oldal tervezetet, csak kiadásit. Egy rendezvénynek mindig
két oldala van.
Dr. Sajtos Sándor: láttad az elmúlt alkalommal a költségvetést, ahol 8,7 M Ft tervezett
költséget vázolt fel a szervező. A bevételi oldal az az ő költségvetésükben jelentkezik,
tekintettel arra, hogy nem mi értékesítjük a vendéglátóhelyeket, sem egyéb dolgot, így nem is
tud bevétel jelentkezni, csak akkor, ha mi vagyunk a rendezvény szervezői. Ha szeretnénk
eperlekvárt főzni, akkor annak a bevétele nálunk fog jelentkezni, de az nem a Hungarofest Kftvel kötött szerződés tartalma.
Gaál Sándorné: igen, de a kiadási oldal tervezete, amit a rendezvény megrendezéséhez
felvázol. Annak miért nincs bevételi oldala. Nyilván lesz árusítása a vendéglátóhelyeknek. Az
miért nincs kimutatva.
Dr. Sajtos Sándor: mert nem mi vagyunk a rendezők.
Gaál Sándorné: de akkor a 8 millió miért van kimutatva.
Dr. Sajtos Sándor: azt tájékoztatásként adta a szervező.
Gaál Sándorné: szerettem volna tájékoztatást kapni arról is, hogy mennyi lesz a bevétele.
Dr. Sajtos Sándor: felajánlotta a szervező, hogy eljön, de úgy gondoltam, hogy meg tudjuk
oldani.
Nagyházu Miklós: beszéltünk egy összegről, felülírhatja ezt valamilyen előre nem látható ok?
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Dr. Sajtos Sándor: ezért javasoltam, hogy bruttó 1,5 M Ft -ot hagyjon jóvá a Képviselő-testület,
és abba minden belefér.
Nagyházu Miklós: az áramvételezésnél az alépítmény megvan, a csatlakozási pont megvan,
csak az órát kell felszerelni.
Dr. Sajtos Sándor: a szervező felajánlotta, hogy az augusztus 20-i rendezvényen
megjelenhetnének az önkormányzat sátrában az epertermelők, a pisztrángos, az eperbor, az
eperlekvár stb. Az biztos, hogy nem lehet költségek nélkül egy ekkora rendezvényt
lebonyolítani.
Nagyházu Miklós: tehát a bruttó 1.500.000 Ft még az előre esetlegesen nem látható
költségeket is lefedné. Mindenkinek magában kell eldöntenie, hogy akarja. Én is ellene voltam,
de végül úgy döntöttem, hogy legyen a falunak szórakozási lehetősége. Akkor lennék én is
nyugodt, ha biztos lennék abban, hogy mindent megtesznek azért, hogy a maximumot hozzák
ki az árusításból. De ezt nem tudjuk.
Dr. Sajtos Sándor: ennek a cégnek nem az a profilja, hogy települési rendezvényeket
rendezzen. Tavaly is azért vállalta el, mert lokálpatrióta és helyi.
Nagyházu Miklós: ha megszakad a rendezvénysorozat, akkor nehéz lesz a következő évben
megrendezni.
Dr. Sajtos Sándor: ezt nem magunknak rendezzük, hanem a településnek. Ez a rendezvény
országos hírű.
Vaczó Zoltán: én a részemről támogatom. Fontos hogy legyen ilyen.
Nagyházu Miklós: én is támogatom.
Dr. Sajtos Sándor: tavaly a kimutatásokban mindent elszámoltam, átlátható, tiszta
költségkiadási ismeretek mentén rendezhetjük meg idén is.
Gaál Sándorné: nem támogatom. Számomra aggályos a terület is.
Dr. Sajtos Sándor: Magyar Zoltán bent volt, megállapodtunk.
Gaál Sándorné: nem látok semmilyen szerződést a területről, a szóbeli megállapodás nem
jelent semmit. Volt olyan testületi ülés, ahol a Magyar Zoltán az utolsó pillanatban előállt, hogy
300.000 Ft-ért adja a területet egy héttel a rendezvény előtt.
Dr. Sajtos Sándor: tavaly is átadta a területet.
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Gaál Sándorné: ebben a szerződésben nincsenek biztosítékok. 1.200.000 Ft ráfordítást
támogatok, elismerem, hogy hozzáadott saját forrás nélkül nem lehet rendezvényt szervezni,
de én ebben a szerződés-tervezetben nem látom biztosítottnak, azt hogy ez a költség
1.200.000 Ft-ban meg fog állni. Forgalomtechnika, táblák, az emberek túlóra bére, az áram
kiépítése stb. ez mind pénzbe kerül. 0 forintból ez nem fog megvalósulni. az 1.200.000 Ft-ot el
tudom fogadni, de ez nem ennyi lesz.
Dr. Sajtos Sándor: ezért javasoltam, hogy 1.500.000 Ft-ot szavazzunk meg, abba bele kell, hogy
férjen. A gátberuházás kapcsán is 130 M Ft-tal alatta maradtunk a kiadásoknak. Az
önkormányzati tevékenységet rendszerben kell látni, nem a saját érdekeimet kell képviselni,
hanem a települését.
Nagyházu Miklós: lesz a településen elővágta?
Dr. Sajtos Sándor: igen.
Nagyházu Miklós: ebben az esetben, ha a két rendezvényre van a rendeletben költség
meghatározva, akkor csak az egyik rovására duzzadhat a másik. Ha az Eperfesztivál elviszi a
pénzt nem lesz vágta.
Dr. Sajtos Sándor: ez így van. Pályázatot is adtunk be, úgyhogy lehet, hogy még ennyibe sem
fog kerülni. Név szerinti szavazást szeretnék kérni.
Kubanek István: tavalyi évben csak azt tudtuk, hogy veszteséges volt a rendezvény, hogy
mennyire sose derült ki. Sejtettük, hogy idén is ők fogják rendezni. Sajnálom, hogy nem jött
el, a rendezvény szervezője, az egy dolog, hogy veled egyeztet. Magyar Zoltán ezt mondta, a
másik azt mondta. Úgy érzem, nem feltétlenül a pénzről van itt szó.
Dr. Sajtos Sándor: azt mondom felelősséggel, hogy nem kerül Magyar Zoltán irányába a
terület bérlése pénzbe, amennyiben mégis, vonják le a béremből.
Kubanek István: egyetértek azzal, hogy szükséges a rendezvény.
Dr. Sajtos Sándor: név szerinti szavazás kérek.
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Eőryné Dr. Mezei Orsolya: aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze.
Gaál Sándorné: nem.
Kubanek István: igen.
Nagyházu Miklós: igen.
Vaczó Zoltán: igen.
Dr. Sajtos Sándor: igen.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Kubanek István, Nagyházu Miklós,
Vaczó Zoltán), 1 ellenszavazattal (Gaál Sándorné), és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2016. (04.07.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és
a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft (1024 Budapest,
Margit krt. 31-33.) között, a 2016. évi Eperfesztivál megrendezésére
vonatkozó szerződést jóváhagyja, és az abban foglaltak szerint támogatja a
rendezvény lebonyolítását.
A Képviselő-testület
végrehajtására
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2016. 06.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

2. npr. Döntés eszközbeszerzésről

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a bekért árajánlatot (1 db Dacia Duster Artic 1.6 16V 114LE E6 4×4
vételára 4.050.000 Ft). Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2016. (04.07.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Renault Budakalász
Auto Triplex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1112 Budapest, Vizsla u. 1-3.)
által megküldött árajánlat alapján megrendel 1 db Dacia Duster (gyártási év
2015.12. hó, Artic 1.6 16V 114LE E6 4×4) gépjárművet.
A gépjármű vételára: 4.050.000 Ft (bruttó)
Tahitótfalu Község Képviselő-testülete jóváhagyja továbbá 1 db stihl
láncfűrész és 1 db fűkasza vásárlását bruttó 400.000 Ft értékben, amely
pénzügyi fedezetét a Munkaügyi Központ biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására, a fenti eszöközök valamint a gépjármű beszerzésére, az
előleg befizetésére.
Határidő:
Felelős:

2016. 06.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

3. npr. Tájékoztató, döntés a térfigyelő rendszer telepítéséről, kialakításáról
Dr. Sajtos Sándor: a presbitérium egyhangúlag támogatta és elfogadta a térfigyelő kamerarendszer antennájának a kihelyezését, valamint az Örökségvédelmi Hivataltól is megkaptuk az
engedélyt. A rendszer rendszám felismerővel történő bővítése a vízbázis koncepcióban
szereplő Vízmű támogatásból finanszírozható lenne. Mivel a témával kapcsolatban
hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2016. (04.07.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 19/2016. (02.11.)
határozatával elfogadott térfigyelő rendszer tervezésére és kivitelezésére
biztosított 5.839.676 Ft költséget, a rendszer bővítése céljából 1.780.476 Ft
(bruttó) összeggel megemeli.
A Képviselő-testület fenti összeget a Fővárosi Vízművek Zrt. által nyújtott
2016. évi vízbázis-védelmi támogatásából biztosítja.
A Képviselő-testület
végrehajtására
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2016. 06.30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az
ülést 18:40 órakor bezárta.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző
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