Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szám: 1/2008.
J E G Y Z Ő K ÖN Y V
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. január 3.-án
(csütörtök) 17,30 órakor tartott üléséről.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Hiányzók: Wágner Péter Antal, Verebes Sándor, Schottner Jánosné, Képíró Gábor
Budai Mihály: köszönti a megjelenteket. Boldog Új Évet kíván. Megállapítja a Képviselőtestület határozatképességét (14 főből 10 fő jelen). Javaslatot tesz a napirendre.
Dr. Magyar Gábor: nem volt módom felkészülni. Törvénytelen a Képviselő-testület ülésének
összehívása. Nem kaptunk időben meghívást.
Budai Mihály: a Képviselő-testület döntött erről a legutóbbi ülésen.
Csörgő Mihály: miért nem tudtunk arról dönteni decemberben.
Gaál Sándorné: időben értesíteni kell a lakosságot a szemétszállításról. Akkor tudták meg,
amikor elvitték a kukát.
Schottner Jánosné 17,50 órakor megérkezett.
Dr. Magyar Gábor: elvitték a kifizetett kukámat.
Tóth János: a Képviselő-testület 2007. december 21.-én döntött arról, hogy január 3.-án
ülésezik.
Wágner Péter Antal 17,55 órakor megérkezett.
Dr. Magyar Gábor: ez nem törvényes! Én felkészült vagyok!
Budai Mihály: ez a decemberi ülés folytatása.
Szabó Judit: a jegyzeteimben szerepel, hogy január 3.-án lesz ülés.
Dr. Sajtos Sándor: az új képviselő hol van?
Dr. Magyar Gábor: nem kell a választási bizottságot összehívni.
Karácsony Ádám: miért nem sikerült korábban kiadni a meghívót?
Dr. Sajtos Sándor: foglalkozzunk az Eperfesztivállal, de a kuka ügy sokkal nagyobb gondot
okoz. Engem nem az Eperfesztivál érdekel a legjobban.
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Wágner Péter Antal: ne egy képviselő döntsön arról, hogy testületi ülés van-e. Van, aki fizetett
a kukáért? Szavazzunk.
Budai Mihály: rendkívüli ülés megtartását javaslom.
A Képviselő-testület 9 igen, 2 nem (Dr. Magyar Gábor, Gaál Sándorné) szavazattal és 1
tartózkodással (Szabó Judit) az ülés megtartásával egyetértett.
Budai Mihály: javaslatot tesz a napirendre és a jegyzőkönyv hitelesítők (Gaál Sándorné,
Nagyházú Miklós) személyére.
A Képviselő-testület a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket 9 igen, 1 nem (Gaál Sándorné)
és 2 tartózkodás (Schottner Jánosné, Dr. Magyar Gábor) mellett elfogadta.
NAPIRENDI JAVASLAT
1./

Eperfesztivál előkészítése
Előadó: Dr. Magyar Gábor biz. elnök

2./

Egyebek

1./

Eperfesztivál előkészítése

Budai Mihály: a legutóbbi ülésen elhangzott javaslatoknál hagytuk abban a napirendet.
Dr. Magyar Gábor: egy hosszabb időre szóló pályázatot javasoltam. A Jegyző Úr felelőssége a
tartozás. Az elmúlt években sokba került ez az önkormányzatnak. 2007.-ben nem került
semmibe az önkormányzatnak az Eperfesztivál, a pályázat kapcsán nagy feszültség keletkezett.
A Kulturális Bizottság összegezte a tényeket, megvizsgáltuk a feszültségeket. Az eddig
bizonyított céggel állapodjunk meg, 4 évre. Szándékosan túlfinanszírozta valaki a rendezvényt.
Hozzáértés hiánya vagy egyéb okok vezettek idáig. A komp díját is meg kell emelni. Ezeket a
folyamatokat látjuk. Menjen ezután tisztességesen az Eperfesztivál. Bízzuk meg a már
bizonyított céget 4 évre, technikai lebonyolítás és programbiztosítás feladatával.
Budai Mihály: arról vitatkozzunk, hogy hogyan tovább? A bizottság javaslata?
Wágner Péter Antal: írjunk ki új pályázatot, melyről már egyébként döntöttünk. Az
Eperfesztiválok 2005-2006.-ban történő elszámolását elfogadták. Hogy melyik rendezvény a
drága azt nehéz megmondani. Kár itt mondatokon lovagolni. Fél éve el kellett volna számolni.
Dr. Magyar Gábor: az önkormányzati dolgozók csak az önkormányzati rendezvényen vettek
részt.
Törökné Kelemen Ildikó: írjunk ki pályázatot. Az előterjesztés jó. Az Eperfesztivál
elszámolását korábban kellett volna megejteni. A 2007. évi fesztiválról még nem volt
elszámolás.
Gaál Sándorné: az egymásra mutogatást szerettem volna elkerülni. Az Eperfesztivált soha
többet ne rendezze az önkormányzat. A könyvvizsgálat elfogult. Egy rendezvényről úgy
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alkossunk véleményt, ha ott voltunk. Minden évben költöttünk az Eperfesztiválra. Saját
költségvetésből finanszíroztuk az Eperfesztivált, amíg nem volt a főszponzor.
Budai Mihály: pályáztatni kell. A helyszín bizonytalan, ezért nem javaslom a hosszú távú
szerződést.
Wágner Péter Antal: a szerződés garantál, nem a pályázat. Egy évre szerződjünk, egy évre
írjuk ki a pályázatot.
Budai Mihály: ezt a gyakorlatot kell folytatni.
Dr. Sajtos Sándor: sok igazság van a dolgok mögött, amit nem ebben a körben fogok
megkérdezni. Pályázatot egy évre írjunk ki. A két cég üzleti érdeke dominál a piacon. Nem
tiszta ez az ügy, amióta az Eperfesztiválról beszélünk. Nagyot kell kérni a pályázaton.
Dr. Magyar Gábor: ha megcsinálja ennyi pénzből, akkor nyugalom van.
Schottner Jánosné: mi a gond a pályázattal? Elkötelezettsége van valakinek?
Dr. Magyar Gábor: eddig az Eperfesztivál több mint 25 mFt-ba került az Önkormányzatnak.
Van, aki ezen a csatornán pénzt vitt el, ilyen többet ne történjen meg. Én nem vállalnék új
rizikót.
Verebes Sándor megérkezett 18,45 órakor.
Wágner Péter Antal: nekem nem volt a kilenc év alatt bevételem az Eperfesztiválból.
Nyilatkozzon mindenki erről. Elfogultságot jelentsen be a képviselő.
Dr. Magyar Gábor: a jurtát ingyen biztosítottuk, ezért tevegeltettem.
Wágner Péter Antal: nyeresége volt egy képviselőnek az Eperfesztiválból. Tételes elszámolás
legyen ebből.
Gaál Sándorné: a pénzügyi elszámolást elküldtük. Te hiányoztál minden negyedik ülésen.
Wágner Péter Antal: ez hazugság!
Gaál Sándorné: mindjárt pofán váglak!
Ezt követően a Képviselő-testület 19,00-19,10 óráig szünetet tartott.
Dr. Sajtos Sándor: ha nem rendezzük meg az Eperfesztivált, az a Képviselő-testület
tehetetlensége. Minimum 6 mFt legyen a pályázati összeg. (nettó)
Vaczó Zoltán: a feszültséget nem kellene tovább gerjeszteni. A határozati javaslat első négy
pontja került szóba. De ennek a javaslatnak van eleje, közepe, és vége. Ezt végig kell gondolni.
Budai Mihály: a Kulturális Bizottság javaslatáról kell dönteni. Először: a tavalyi nyertes
pályázót bízzuk meg négy évre.
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Csörgő Mihály: mennyit fizetett a 2007. évi és vállalná a 6 mFt-ot?
Gaál Sándorné: nem vállalná. 4,2 mFt-ot fizetett.
A Képviselő-testület 2 igen (Dr. Magyar Gábor, Gaál Sándorné) 9 nem szavazattal és 2
tartózkodás (Verebes Sándor, Dr. Sajtos Sándor) nem támogatta.
Budai Mihály: pályázatot (Vaczó Zoltán előterjesztése) írjunk ki.
A Képviselő-testület 10 igen, 2 nem (Gaál Sándorné, Dr. Magyar Gábor) 1 tartózkodás
(Verebes Sándor) mellett meghozta döntését.
1/2008. (01. 03.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Eperfesztivál
lebonyolítására pályázatot ír ki 1 évre, melynek részletes feltételeit a
Kulturális Bizottság dolgozza ki, melyet követően kerül sor a pályázat
közzétételére a Képviselő-testület 2008. 01. 17-i döntése után.
Határidő: 2008. 01. 14.
Felelős: Dr. Magyar Gábor
Dr. Magyar Gábor: a Bizottság foglalkozzon ezzel a kérdéssel.
Vaczó Zoltán: a testület hagyja jóvá.
Budai Mihály: a helyszínt is biztosítani kell.
Dr. Magyar Gábor: beszélek Magyar Zoltánnal.
Vaczó Zoltán: szerződésre különös hangsúlyt kell fektetni. Tóth János jegyző legyen a szervezési
feladatok ellátója.
Dr. Magyar Gábor: a Kulturális Bizottság tesz erre javaslatot. Nem kell erre pénzt biztosítani.
Az Önkormányzat egy forintot se költsön a rendezvényre.
Vaczó Zoltán: az előzetes költségekre kellene elkülöníteni pénzt (póló, reklám).
Dr. Sajtos Sándor: a VIP nem volt VIP. Az áramellátást tartalékkal kell előkészíteni.
Térvilágítás, belső biztonság, beléptetés, forgalomszabályozás, ezek nem voltak megoldva. A
folyamatos takarítás sem volt megoldva.
Vaczó Zoltán: júliusban lehet-e a pénzügyi elszámolás?
Gaál Sándorné: a Képviselő-testület felülírta az eddigi ellenőrzéseket. Nem akarom az
Eperfesztivál megrendezését.
Budai Mihály: alapos előkészítést fog a bizottság végezni.
Vaczó Zoltán: az önkormányzat nem foglalkozik semmivel, ha mindent kiadunk.
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2./

Egyebek

Budai Mihály: a Bajcsy-Zsilinszky utca felújítására 4 104 eFt-ot nyertünk.
Dr. Sajtos Sándor: a burkolat megerősítésére és felújításra van lehetőség. Forgalomlassító
közlekedési eszközökre is nyertünk pályázaton. 10 % önrészt biztosítunk. A Magyar Közút Kht.
fogja a kivitelezést megvalósítani. A belterületi utak fejlesztésére pályázat hiánypótlása
beadásra került.
Budai Mihály: Harmath András kérelmét ismerteti. Az üzlet fennmaradási engedélye ügyében,
kér hosszabbítást.
Dr. Magyar Gábor: nem tudjuk, hogy egy körforgalom miatt át kell-e helyezni vagy
megszüntetni.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal meghozta döntését.
2/2008. (01. 03.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Harmath András
részére 2008. december 31-ig közterület használatot (üzlet fennmaradása
céljára) biztosít, a helyi rendeletben meghatározott díj megfizetése mellett.
A Képviselő-testület egyúttal felhívja bérlő figyelmét, hogy a Szabadság tér
(Tahi parkoló és környéke) átépítése esetén az építmény áthelyezése
szükséges, és a Képviselő-testület a szerződést felbontja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő: 2008. 01. 31.
Felelős:
Budai Mihály polgármester
Budai Mihály: Bauer Sándor szobrát Vácz Gyula készítené el a körforgalomba.
Csörgő Mihály: nem lenne szerencsés, ha a körforgalomba kerülne.
Vaczó Zoltán: a Szolgáltatóházba vagy udvarára is kerülhetne.
Budai Mihály: szűk a hely, ahol még koszorúzni sem lehet.
Dr. Magyar Gábor: ha a községháza felújítására sor kerül, akkor itt is elférhetne.
Karácsony János Ádám: gondoljuk meg hova tesszük!
Wágner Péter Antal: milyen kötődése van Tahitótfaluhoz? Nem Tildy szobrot kellene ide tenni?
Schottner Jánosné: akarjuk egyáltalán?
Dr. Sajtos Sándor: a Szolgáltatóháznál sokkal jobb lenne.
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Budai Mihály: egyáltalán legyen-e?
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 3 tartózkodás (Wágner Péter Antal, Szabó Judit,
Schottner Jánosné) mellett meghozta döntését.
3/2008. (01.03.) Képviselős-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért Bauer
Sándor–ról készítendő szobor Tahitótfalu Községben történő
elhelyezésével.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat kiadására.
Határidő: 2008. 01. 31.
Felelős:
Budai Mihály polgármester
Budai Mihály: Szirt Invest nem válaszolt még orvosi centrum ügyben. Fót is tárgyalt velük. A
szerződés pontjait kell megnézni.
Dr. Magyar Gábor: nem hivatalos információ, hogy a finanszírozás megváltozik. Az
ingatlantulajdonosok kerülnek jobb helyzetbe. Kellő óvatossággal, nem szabad kiadni ezt a
jogot. Ne foglalkozzunk ezzel az ajánlattal. A saját zsebüket szolgálja ez az ajánlat. Az
önkormányzatnak nem szabad lemondania erről.
Budai Mihály: lehet, hogy módosítani kell a háziorvosokkal a szerződést, ha megváltozik a
helyzet.
Vaczó Zoltán: a tévével kötendő együttműködési megállapodás tervezetet a Képviselő-testület
megkapta. Később döntenek.
Tóth János: írásban megküldöm.
Verebes Sándor: nagy tragédia történt egy családban karácsonykor.
Tóth János: Dagober-Kupa megrendezésének költségmentességét kérik.
Dr. Magyar Gábor: az önkormányzat minden év november 1.-ig mondhatja meg ezt.
Dr. Sajtos Sándor: legyen bejelentés október 15.-ig.
Törökné Kelemen Ildikó: más is jelentkezhet focitornára ingyenesen?
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Szabó Judit) meghozta döntését.
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4/2008. (01. 03.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dagober Kupa
(terem foci) megrendezéséhez határozatlan időre, ingyenesen biztosítja a
Sportcsarnokot a határozat visszavonásáig, melyet a Képviselő-testület
november 01-ig tehet.
A Képviselő-testület felkéri a rendezőt a rendezvény minden év október 15ig történő bejelentésére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat kiadására.
Határidő: 2008. 01. 31.
Felelős:
Budai Mihály polgármester
Dr. Magyar Gábor: a Hagyományőrző Katonai Szövetség Tisztújító Közgyűlése köszöni, hogy
biztosítottunk helyet a rendezvényre.
Schottner Jánosné: Bajcsy-Zsilinszky utca felújítását úgy kell elvégezni, hogy az ott lakókhoz
a közmű bekötésre kerüljön. Az utat egy évig nem lehet felbontani.
Dr. Magyar Gábor: hány ingatlannál hiányzik a közmű? Fel kellene mérni. El kellene végezni
a bekötéseket.
Budai Mihály: megvizsgáljuk!
Schottner Jánosné: a szemétdíj emelése nagyon drasztikus.
Dr. Magyar Gábor: kérhessék mások is a mentességet.
Budai Mihály: a bizottság (Népjóléti) készítse elő.
Vaczó Zoltán: településközpontok fejlesztésére is van pályázat. Határidő március 28. január
17.-én döntsünk róla. Mire érdemes pályázni?
Karácsony János Ádám: az Építési Bizottságban is szóba került. Nem lehet mindent az
alpolgármesterre bízni. A gátnál nem szorít a határidő. Ki fogja ezt csinálni? Folyamatos a
határidő.
Csörgő Mihály: pályázatírót kell keresni a gát ügyében is.
Budai Mihály: pályázatírót bíztunk meg.
Wágner Péter Antal: a gátpályázat kétfordulós. Jó lenne az első fordulóba is bekerülni. Ezt
talán magunk is elvégezhetnénk.
Dr. Magyar Gábor: a Vertical-lal gond van Tahiban. Talán el is adnák. Ott egy korszerű
községházát lehetne kialakítani. Tárgyalni kellene és ajánlatot adni.
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Szabó Judit: nem fér a pályázatba a vásárlás. A településközpont pályázatba a Pintér ház és
környékének felújítása is lehetséges lenne.
Dr. Sajtos Sándor: Építési bizottsági ülésen a pályázatokról beszéltek.
Dr. Magyar Gábor: legyen a Pintér ház bejárása szerdán (január 9.).
Csörgő Mihály: Építési Bizottság ülése január 14.-én 17,30 órakor.
Budai Mihály: a Pintér ház bejárása 2008. január 11.-én 15 órakor.
Budai Mihály: zárt ülés következik önkormányzati hatósági ügyben
Ezt követően a Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
Budai Mihály: megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az ülést 20,40 órakor bezárta.
Kmf.

Budai Mihály
polgármester

Tóth János
jegyző

