Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szám:
Határozatok száma:
Rendeletek száma:

4/2017.
70/2017. (04.12.) - 72/2017. (04.12.)
-

JEGYZŐKÖNYV

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. április 12-én megtartott nyílt üléséről
Tárgyalt napirendi pontok:
1. Döntés Eperfesztivál támogatásáról
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
2. Egyebek
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 12-én 18:00
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Képviselők:

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

Távol maradt képviselők:

Dr. Pálvölgyi Tamás

Tanácskozási joggal:

Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
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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, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2017. (04.12.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban
meghirdetett napirendet elfogadja.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Polgármestert

a

határozat

2. Döntés Eperfesztivál támogatásáról
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előzményeket. Elmondta, hogy az idei évi költségvetésben
bruttó 3.000.000 Ft támogatást szavaztak meg az Eperfesztivál lebonyolítására, 2.000.000 Ft
támogatást pedig a Nemzeti Vágta Tahitótfalui Előfutamára. Tekintettel arra, hogy az utóbbi
rendezvény nem kerül lebonyolításra 5.000.000 Ft áll a rendelkezésükre. Több céget
megkerestek szponzori támogatással kapcsolatosan, ami a későbbiekben majd leírható lesz a
költségekből. Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyzővel a szerződéstervezet átnézték és rendben
találták.
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Egyetértett az elmondottakkal, és megjegyezte, hogy a szerződés
mindkét fél véleményét tükrözi.
Dr. Pálvölgyi Tamás képviselő 18:13 órakor megérkezett az ülésre.
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Elmondta, hogy a fenti összeg vállalható, a költségvetést nem fogja
megrendíteni, különösen azért nem, mert 5.000.000 Ft volt a költségvetésben beállítva a két
rendezvényre. Fontosnak tartja elmondani, hogy jelenleg ez az egy rendezvénye van a
településnek, nem jelenthet problémát ennek kigazdálkodása.
Nagyházu Miklós: A kalkulált szponzori támogatások összege mennyire biztos?
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: A feltüntetett összegek ajánlatok alapján kerültek beállításra.
Dr. Sajtos Sándor: Konkrét árajánlatokkal rendelkeznek.
Nagyházu Miklós: A területért kell bérleti díjat fizetni?
Dr. Sajtos Sándor: Nem a tulajdonos ingyen biztosítja a rendezvény lebonyolítására.
Nagyházu Miklós: Az áramdíj milyen költséget jelent?
Dr. Sajtos Sándor: Az a rendezvényszervező költsége. Elmondta, hogy a Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal is egyeztetett a szerződésre vonatkozóan, aki mindent rendben talált. Egy
másik rendezvényszervező cég szerint az Eperfesztivál 14.000.000 Ft alatt, ezzel a programmal
nem bonyolítható le.
Nagyházu Miklós: Ez a program olyan erős, hogy megállja a helyét. Már többször jeleztük,
hogy erősebb program kell ahhoz, hogy megmozduljanak az emberek. Véleménye szerint, ha
jó idő lesz és sokan látogatnak el a fesztiválra, akkor a szponzori támogatások jövőre
magasabbak lesznek.
Dr. Sajtos Sándor: Sajnos a nagyobb cégek költségvetése tavasszal már nem módosítható,
idén későn kezdtek el szponzort keresni.
Gaál Sándorné: Beszámolt arról, hogy jelen volt a hétfőn tartott egyeztetésen. Elmondta, hogy
szerinte is ez egy jó rendezvény, jó programmal. A tanulsága az idei évnek az, hogy a
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februárban megkapott szerződéstervezetet, ne áprilisban módosítsa a partner. Utána kell
járni, többször hívni őket, véleményezzék a megküldött szerződés tervezetet. Jelenleg
patthelyzet van, ha nemet mondanak a felvetéseikre, nem lesz fesztivál. A költség, véleménye
szerint vállalható, a költségvetés ezt az összeget elbírja, nem fog problémát okozni. A
lebonyolítással megbízott Rega-Tófi Kft. hozzájárulása az előterjesztés szerint 7.000.000 Ft, de
szeretné leszögezni, ez nem hozzájárulás, hanem a rendezvény megrendezéséhez szükséges
összeg.
Dr. Pálvölgyi Tamás: Véleménye szerint abszolút kényszerpályán vannak. Reálisan nézve
ekkora költséggel számolt, vagy még többel. Javasolta, hogy idén már szeptemberben kezdjék
el a szervezést, és megfontolásra javasolta kétnapos fesztivál lebonyolítását. Javasolta
továbbá, a szerződések, illetve ajánlatok bekérése tekintetében, hogy kiküldéskor jelöljék meg
meddig, hány napig érvényes. A 2.2 pontban a szerződés kimondja, hogy a Rega-Tófi Kft.
feladata megtervezni és kivitelezni a színpad és színpadtechnika telepítését saját költségén,
ugyanakkor a 3.4.1 pontban az Önkormányzat feladata a színpad, hang és világítástechnika
megrendelése és annak költsége. Kérte a két pont összefésülését.
Dr. Sajtos Sándor: Nincs átfedés, az egyik a színpad telepítésére, a másik a leszállítására
vonatkozik.
Dr. Pálvölgyi Tamás: Ez a szerződéses konstrukció abban az esetben él, ha ez a program lesz
megvalósítva. Kérdezte, hogy mi történik, ha a fellépőkkel nem sikerül szerződést kötni.
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Elmondta, hogy bár a program garantált, de a programváltozás
jogát minden szervező fenntartja. Akkor tud a fellépőkkel szerződést kötni a szervező cég, ha
az önkormányzattal már aláírta a lebonyolításra vonatkozó megállapodást.
Dr. Sajtos Sándor: Fontos, hogy a szponzorokkal az önkormányzat tárgyaljon.
Kubanek István: A Tűzzománc Biennálé miatt is fontos a rendezvény lebonyolítása.
Csörgő Mihály: Egyetértett azzal, hogy a szponzori pénzeket tartsa magánál az önkormányzat.
Vaczó Zoltán: Kérdezte, hogy Bornemissza Sándor tárgyalt-e szponzorokkal?
Dr. Sajtos Sándor: Nem, Chambrené Rainer Gabriellával közösen tárgyaltak a szponzori
támogatásokról.
Karácsony Ádám: Az arculati kérdések, és a hirdetések?
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Ezek az Önkormányzat feladatai a szerződés szerint.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki a szerződéstervezet elfogadását 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
71/2017. (04.12.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi 19.
Eperfesztivál lebonyolítására vonatkozó együttműködési megállapodást
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza
végrehajtására, a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

a

polgármestert

a

határozat

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

2. Egyebek
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Ismertette az előterjesztést. Tahitótfalu Község Önkormányzatának
jelenleg hatályos vagyonrendeletében a 083/114 hrsz.-ú ingatlan (szennyvíztisztító telep)
tekintetében az ingatlan besorolása 2006. évi állapotnak megfelelően: forgalomképtelen
törzsvagyon minősítéssel szerepel.
A Képviselő-testület által a 2017. március 30-i testületi ülésen tárgyalt bérleti konstrukció és
szerződés tervezet alapján javasoljuk ennek az ingatlannak az átsorolását a forgalomképes
üzleti vagyon körébe.
A Képviselő-testületi döntés után az átminősítés jegyzői hatáskörben a megvalósítható a
147/1992. (XI.6.) Kormányrendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon
nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 3. § „A főjegyző, illetve a jegyző feladata a
kataszter és a kataszternapló felfektetése és folyamatos vezetése.” alapján.
Az Mötv. vonatkozó szabályai szerint az Önkormányzat vagyonának jogszabályoknak
megfelelő nyilvántartásáért- és aktualizálásáért, ellenőrzéséért a jegyző felelős, míg az
önkormányzati vagyonnal való rendelkezés joga a T. Képviselő-testületet illeti meg.
Dr. Sajtos Sándor: 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, 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
72/2017. (04.12.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezennel
jóváhagyóan elfogadja a Tahitótfalu 083/114 hrsz.-ú Szennyvíztisztító telep
ingatlan tekintetében, hogy az ingatlan minősítése a forgalomképtelen
törzsvagyon köréből átkerüljön a „forgalomképes üzleti vagyon” besorolás
alá úgy, hogy az ingatlan becsült értékét korrigálja Dr. Földi László és Társa
Bt. által elkészített értékbecslésben szereplő értékre. Az értékbecslés a
határozat mellékletét képezi.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a rendelet módosítás kihirdetésére,
valamint az Önkormányzat vagyonnyilvántartásban szükséges módosítások
átvezetésére.
Felelős:
Határidő:

jegyző
azonnal

Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az
ülést 19:59 órakor bezárta.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző
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