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Tahitótfalu Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

Szám:  11/2017. 

Határozatok száma: 171/2017. (08.22.) - 173/2017. (08.22.) 

Rendeletek száma: - 

JEGYZŐKÖNYV 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. augusztus 22-én megtartott nyílt, rendkívüli üléséről 

Tárgyalt napirendi pontok:  

1. „PM_EÜALAPELLÁTÁS 2017” című pályázaton való részvétel, továbbá a pályázat 
önrészének biztosítása 
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
 Ferenczy Barbara pályázati referens 

2. A 1818/2016 (XII.22) Korm. határozat alapján elnyert „Egyedi költségvetési támogatás 

igénybevétele” című pályázatból megvalósuló beruházás kivitelezői közbeszerzési 

eljárásához Bíráló Bizottság megválasztása 

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

          Ferenczy Barbara pályázati referens 
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 22-én 

18:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt, rendkívüli üléséről.  

Jelen vannak:  

Képviselők: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Gaál Sándorné 

 Karácsony Ádám 

 Kubanek István  

 Nagyházu Miklós  

 Dr. Pálvölgyi Tamás 

 Schottner Jánosné 

 Vaczó Zoltán  

Távol maradt képviselők:  Csörgő Mihály alpolgármester 

Tanácskozási joggal:  Újlaki Anikó jegyző-helyettes 

Meghívottak: Ferenczy Barbara pályázati referens 
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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 elfogadását, kérdezte a képviselőket, aki a javaslattal 

egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, 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 

171/2017. (08.22.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a meghívóban 

meghirdetett napirendet elfogadja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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1. npr. „PM_EÜALAPELLÁTÁS 2017” című pályázaton való részvétel, továbbá a pályázat 

önrészének biztosítása 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 36. § 4c) bekezdés a) pontja, valamint a Pest Megye Területfejlesztési Koncepciója 

2014-2030 és a Pest Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához 

nyújtandó, célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016 

(IX.23) Korm. hat. alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint támogató 2017. június 29-

én jelentette meg, a Pest megyei települési önkormányzatok számára a „PM_EUALAPELLÁTÁS 

2017 kódszámú, önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást biztosító intézményének 

fejlesztésének támogatása Pest Megyében” című pályázatot. 

A támogatási forrás 4,815 milliárd forint. 

A pályázat célja: az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése, az 

intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, a hozzáférés 

egyenlőtlenségeinek mérséklése. 

A pályázatokat augusztus 24-én 08:00-tól lehet beadni. A forráskeret 200%-os túligénylésének 

elérésekor a pályázatot lezárják, ezért célszerű a beadást a megnyitás napján elvégezni. 

A pályázat benyújtásához a pályázaton való indulásról szóló döntést, valamint az önerő 

biztosításáról képviselő - testületi határozatot szükséges csatolni, melyről a testület, a tervezői 

költségbecslés ismeretében dönt. 

Előzmény: Tahitótfalu Község Önkormányzata a 1818/2016(XII.22) Korm. határozat alapján 

350 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Egyedi költségvetési támogatás 

igénybevétele” című felhívás keretében. A keretösszeg 219.998.798 Forint összegben a 

Tahitótfalu belterület 769/3 hrsz-on felvett ingatlanon egy új egészségház építését 

tartalmazza, a két szintes épület földszintjének kulcsrakész kialakításával (I. ütem), továbbá az 

emeleti rész szerkezetkész állapotának kialakításának (II. ütem) költségével. 

A fentiekben leírt Pest Megyei települési önkormányzatok számára kiírt pályázat 

támogatásonként, maximum 200 millió forint bruttó keretösszegének, tervezői költségbecslés 

által alátámasztott forrásösszegéből, az egészségház emeleti épületrészének belső kialakítása 

(II. ütem) valósítható meg, (védőnői szolgálat, fogorvosi rendelő, valamint egyéb, alapellátást 

támogató prevenciós és egészségmegőrző szolgáltatásokkal) a támogatási kérelem pozitív 

elbírálása esetén.  

Tehát a két forrás 344.064.686 forint összértékéből, mely az építésen felüli járulékos 

költségeket is tartalmazza, az egészségház maradéktalan megvalósítása érhető el. Mivel a 

témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a 

javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, 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 

172/2017. (08.22.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a 

Nemzetgazdasági Minisztérium, mint támogató által meghirdetett PM_EÜalapellátás 2017 

kódszámú, „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást biztosító intézményének 

fejlesztésének támogatása Pest Megyében” című pályázaton Tahitótfalu Község 

Önkormányzata Támogatási Kérelmet nyújtson be.  

A pályázat támogatása a település adóerőképességének figyelembevétele mellett 95%-os 

intenzitású.  

A tervezői becslés által meghatározott 132.320.888 Ft II. ütemre vetített beruházásértékhez, 

az önkormányzat a 1818/2016 (XII.22) Korm.hat. alapján az „Egyedi költségvetési támogatás 

igénybevétele” című elnyert pályázat forráskeretéből, a projekt releváns műszaki tartalom 

megvalósulásával 219.998.798 Ft értékben, egybeszámítva 226.614.842 Ft (219.998.798 Ft + 

6.616.044 Ft) önerőt biztosít a 2017/2018 évi költségvetés K64 sora (beruházások) terhére, a 

Tahitótfalu 769/3 hrsz-on felvett (Tahitótfalu, Visegrádi út 12/b) új építésű egészégház emeleti 

szintjén megvalósuló (II. ütem) védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás, és egyéb alapellátást 

kiegészítő prevenciós és egészségmegőrző ellátást biztosító rendelők és kiszolgáló helyiségeik, 

valamint a kapcsolódó infrastruktúra kiépítésére. 

Tahitótfalu Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz 

kapcsolódó feladatok elvégzésére és a pályázat benyújtására. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert határozat végrehajtására. 

Határidő: 2017. augusztus 24. 

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

2. npr. A 1818/2016 (XII.22) Korm. határozat alapján elnyert „Egyedi költségvetési 

támogatás igénybevétele” című pályázatból megvalósuló beruházás kivitelezői 

közbeszerzési eljárásához Bíráló Bizottság megválasztása 

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. Magyarország Kormánya a 2016. évi központi 

költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19. § (2) bekezdésében 

meghatározott jogkörében eljárva az egyes települési önkormányzatok feladatainak 

támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1818/2016 (XII. 22.) 

Kormányhatározat (a továbbiakban: Kormányhatározat) 5. pontja értelmében elrendelte 

4297,6 millió forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 

támogatásai fejezet 35. Önkormányzatok feladatainak támogatása IV. cím alcímei javára, 

melynek értelmében Tahitótfalu Község Önkormányzata önkormányzati intézmény 

fejlesztése, építés és útburkolat javítás támogatási céllal 350.000.000,- Ft, azaz 

Háromszázötvenmillió forint költségvetési támogatásban (a továbbiakban: Támogatás) 

részesült. 
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Előbbiekre figyelemmel Tahitótfalu Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a fenti 

projekt keretében megvalósuló, építési beruházás megvalósításához a kivitelező beszerzésére 

irányuló közbeszerzési eljáráshoz Bíráló Bizottságot jelöl ki, az ajánlattételi felhívás, illetve a 

beérkező dokumentumok ellenőrzésére, véleményezésére, illetve jóváhagyására. 

A fentiekben előadott tények ismeretében kérte a tisztelt Képviselő-testületet a határozati 

javaslat elfogadására. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 

kérdezte a képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, 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 

173/2017. (08.22.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1818/2016 (XII. 22.) 

Kormányhatározat alapján az „Egyedi költségvetési támogatás igénybevétele” című pályázat 

kivitelezőjének beszerzésére közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó Bíráló Bizottságába, mint 

Ajánlatkérő, szakértőként az alábbi személyeket delegálja: 

A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmének biztosítására: 

Mihucz Ildikó építész, műszaki szakértő 

A közbeszerzés pénzügyi szakértelmének biztosítására: 

Seres Adrienn mb. pénzügyi csoportvezető 

A közbeszerzés jogi és közbeszerzési szakértelmének biztosítására: 

Dr. Csizmadia Laura ügyvéd, közbeszerzési szakértő 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert megbízólevelek aláírására, a határozat 

végrehajtására. 

Határidő: 2017. október 31. 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

Egyéb napirend nem lévén Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület 

munkáját, majd az ülést 18:11 órakor bezárta.   

K.m.f. 

Dr. Sajtos Sándor Újlaki Anikó 

polgármester jegyző-helyettes 

 

 


