Tahitótfalu Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: 18/2009.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus
18.-án (kedd) 18,14 órakor tartott rendkívüli üléséről.
Helye: Népház, Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Hiányzók: Jüsztl Zsófia, Karácsony Ádám, Szabó Judit, Vaczó Zoltán, Verebes
Sándor, Wágner Péter
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket. Megállapítja a Képviselő-testület
határozatképességét (14 főből 9 fő jelen). Javaslatot tesz a napirendre, és felkéri
Kubanek István és Schottner Jánosné képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Dr. Magyar Gábor, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné,
Szabó Judit, Törökné Kelemen Ildikó) a napirendet elfogadta.
NAPIREND:
1./

Nyárbúcsúztató előkészítése
Ea.: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Dr. Magyar Gábor Kulturális Bizottság elnöke

2./

Egyebek

1./ Nyárbúcsúztató előkészítése
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket, ismerteti a szponzor által javasolt, és
a Kulturális Bizottság által tervezett programokat. Felkéri Dr. Magyar Gábor
képviselőt ismertesse a Kulturális Bizottság álláspontját.
Dr. Magyar Gábor: nem érti Korolovszky Norbert levelét, kéri a szponzor
magyarázatát.
Korolovszky Norbert: a megkötött szerződés nem teszi lehetővé, hogy a program
kialakításába beleszóljon, ezért a megkötött szerződést nem bonthatja fel.
Dr. Magyar Gábor: tájékoztatja Korolovszky Norbertet az előkészületekről. Béres
Gabriella közművelődés-szervező a Kulturális Bizottság instrukciói szerint állította
össze a programokat. Tárgyalt a szponzor által kért fellépőkkel (Csepregi Éva, Korál
stb.) akik már nem tudták vállalni a fellépést. A későbbiekben javasolt (Bódi Guszti,
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Lagzi Lajcsi) fellépők, viszont nem illeszkednek a rendezvény idén kialakított
arculatához.
Béres Gabriella: mivel még nincs végleges döntés, egyre inkább veszélybe kerülnek
az eddig felkért művészek fellépései, mivel határozat hiányában nincs lehetőség a
szerződések aláírására.
Dr. Sajtos Sándor: mindenképpen megállapodásra kell jutni, vagy így, vagy úgy.
Korolovszky Norbert: valóban a szerződés nem szabályozza a programok
kialakítását, a megállapodás azonban olyan rendezvényre szólt, amelynek ismert volt
a struktúrája. Ez a struktúra most változott, és így nem látja biztosítottnak a
befektetést. Cége ezt a rendezvényt nagyon magas áron vásárolta, nem volt beadott
konkurens pályázat. El kell dönteni, hogy az Önkormányzat ilyen nagy rendezvényt,
vagy inkább falunapot kíván tartani. Javasolja, olyan programstruktúra összeállítását,
amely eddig is sikeres volt. A szombati napra is kerüljenek be olyan elemek, amelyek
a szponzor, és a vásározók szempontjait is figyelembe veszik.
Nagyházú Miklós: nincs arról meggyőződve, hogy a Kulturális Bizottság
programtervezete jó. Amennyiben, ekkora rendezvény tart a település, olyan
előadókat kell hívni, akik nagy tömegeket vonzanak.
Dr. Magyar Gábor: az ilyen jellegű programok nem település arculatát tükrözik, ezért
nem vállalhatja fel az Önkormányzat. Eddig mindig sikerült konszenzusra jutni a
vállalkozóval.
Csörgő Mihály: már régóta az az álláspont, hogy az Eperfesztivál, és a
Nyárbúcsúztató tartsa el magát. Ebben az esetben nem érti, miért nem veszi
figyelembe a Bizottság a vállalkozó javaslatait. Felháborítónak tartja, hogy többet
foglalkozik a testület különböző fesztiválok rendezésével, mint a fontosabb ügyekkel,
és mindig az a vége, hogy a testületre kényszerítenek döntéseket. Amennyiben a
Kulturális Bizottság nem tud konszenzusra jutni a szponzorral, a saját keretéből
rendezzen fesztivált. Meg kell találni az egészséges egyensúlyt, a populáris, illetve a
más jellegű programok között.
Törökné Kelemen Ildikó: van-e más alternatív programlehetőség, amellyel a
rendezvény módosítható?
Korolovszky Norbert: elvi döntést kellene hozni, hogy amennyiben van megfelelő
(populáris) fellépő, a Képviselő-testület támogatja.
Dr. Sajtos Sándor: most kell dönteni, nem lehet naponta ülésezni!
Dr. Magyar Gábor: ki dönt a fellépőről?
Nagyházú Miklós: amennyiben van elérhető programlehetőség, arról döntsön most
a testület.
Gaál Sándorné: a Pénzügyi Bizottságnak és a Kulturális Bizottságnak is az a
véleménye, hogy nem tud plusz költséget hozzátenni a programok
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finanszírozásához. Arról kell dönteni, hogy megmaradjon a régi program, vagy
maradjon el a Nyárbúcsúztató, illetve kulturális, vagy profitorientált rendezvényt
tartson-e az Önkormányzat.
Kubanek István: képviselő-testületi határozat is van arról, hogy nincs többletforrás.
Korolovszky Norbert: 2,5 M Ft-ot ki kell termelni, és a véglegesített program
gazdaságilag nem kifizetődő.
Törökné Kelemen Ildikó: Csepregi Éva vállalja a vasárnap esti fellépést. A
költségek alakulása miatt esetleg az R-GO együttessel fel lehetne cserélni.
Korolovszky Norbert: nem javasolja.
Dr. Sajtos Sándor: több Képviselő-testületi ülést ebben a tárgykörben nem kíván
összehívni.
Tóth János: a Dinamit együttes helyett más fellépő kiválasztást javasolja úgy, hogy
hatalmazza fel a Képviselő-testület Béres Gabriellát, hogy Korolovszky Norberttel és
Dr. Magyar Gáborral egyeztetve döntsön.
Dr. Magyar Gábor: ha a bizottság munkáját semmibe veszik, nincs értelme a
bizottsági munkának.
Csörgő Mihály: bármilyen programot el tud fogadni változtatásképpen, abban az
esetben, amennyiben nem növekednek a költségek.
Dr. Sajtos Sándor: kíván-e a Képviselő-testület a programstruktúrán változtatni?
A Képviselő-testület nem támogatta a korábbi határozat módosítását.
Ezt követően vita alakul ki.
Dr. Sajtos Sándor: Korolovszky Norbertet kérdezi, hogy a képviselő-testületi
határozat ismeretében, hajlandó-e a szerződésben leírtaknak megfelelni?
Korolovszky Norbert: hangsúlyozza, hogy nem erre a programstruktúrára
szerződtek. Ettől a struktúrától szívesen elállnak.
Dr. Magyar Gábor: a
Nyárbúcsúztató.

Képviselő-testület

már

döntött

arról, hogy

legyen

Dr. Sajtos Sándor: van-e más javaslat?
Törökné Kelemen Ildikó: az R-GO együttes helyett, Csepregi Éva fellépését
javasolja a költségek csökkentése miatt.
Ismét vita alakul ki.
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Korolovszky Norbert: ez a rendezvény a programokat tekintve nem jó, amiből az
következik, hogy a látogatottsága minimális lesz, ami a település, és a szponzor
számára sem kedvező.
Törökné Kelemen Ildikó: ezért kéne a költségeket csökkenteni úgy, hogy a
nézőszám megmaradjon.
Dr. Sajtos Sándor: mennyivel járul hozzá az Önkormányzat?
Tóth János: az Eperfesztivál maradványával, amely kb.1,2 M Ft.
Dr. Magyar Gábor: esetleg a műszaki tartalom csökkentésével, lehetne még a
költségeket megtakarítani.
Korolovszky Norbert: javasolja, hogy maradjon el a rendezvény. Főleg, ha még a
műszaki tartalmat is csökkentik.
Ismét vita alakul ki.
Belterületi utak pályázat
Tóth János: dönteni kell az önrész vállalásáról (30%)
Dr. Sajtos Sándor: aki az önrész összegét elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Dr. Magyar Gábor, Nagyházú Miklós, Schottner Jánosné,
Szabó Judit, Törökné Kelemen Ildikó) a napirendet elfogadta.
196/2009. (08. 18.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
„KMOP-2009.2.1.1/B jelű belterületi utak fejlesztése” pályázaton történő
indulással egyetért.
A fejleszteni tervezett utak: Rózsa utca, Kertész utca, Kós Károly utca,
Visegrádi utca, Viola utca.
A beruházás költsége 136.449.828 Ft, melynek 30%-át azaz 40.934.948
Ft-ot az önkormányzat saját erőként, a megpályázott összeg,
95.514.880 Ft mellett biztosít, költségvetési tartaléka terhére.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat beadására.
Határidő: 2009. 09. 07.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Dr. Sajtos Sándor: megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az ülést 19,30
órakor bezárta.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Tóth János
jegyző

