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Tahitótfalu Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

Szám:  16/2019. 

Határozatok száma: 171/2019. (10.31.) – 182/2019. (10.31.) 

Rendeletek száma: - 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. október 31-én 18:00 órakor megtartott nyílt üléséről 

Tárgyalt napirendi pontok: 

1.  A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választási eredményről 

Előterjesztő: Budai Mihály HVB elnök 

2.  Képviselők eskütétele; megbízólevél átadása 

Előterjesztő:  Budai Mihály HVB elnök 

3.  Polgármester eskütétele; megbízólevél átadása 

Előterjesztő:  Budai Mihály HVB elnök 

4.  A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata, módosítása 

Előterjesztő: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 

5.  Polgármester illetményének megállapítása 

Előterjesztő:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 

6.  Alpolgármester megválasztása, eskütétele 

Előterjesztő:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

7.  Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása  

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

8.  A bizottsági struktúra meghatározása, a bizottságok elnökeinek megválasztása 

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

9.  A képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

10.  Polgármester köszöntője, a polgármesteri program ismertetése 

Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 31-én, 18:00 órakor 

a Népház nagytermében megtartott nyílt, alakuló üléséről.  

Jelen vannak:  

Képviselők: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 Csörgő Mihály alpolgármester 

 Gaál Sándorné  

 Kubanek István  

 Nagyházu Miklós  

 Dr. Pálvölgyi Tamás  

 Schottner Jánosné  

 Vaczó Zoltán  

Távol maradt képviselő:  Karácsony Ádám  

Tanácskozási joggal:  Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző 

Meghívott: Budai Mihály a helyi választási bizottság elnöke 
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Dr. Sajtos Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 fővel jelen 

van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Elmondta, hogy Karácsony Ádám képviselő a mai alakuló 

ülésen képviselői megbízatásához kapcsolódó külföldi tartózkodás miatt nem tud részt venni, mivel 

Párizsban az Európai Kulturális Örökség Csúcstalálkozóján tart előadást a Régiók Európai Bizottságát 

képviselve.  

Ezt követően ismertette a napirendet, javasolta annak elfogadását és kérdezte a képviselőket, aki a 

javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

171/2019. (10.31.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet elfogadta. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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1. npr. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választási eredményről 

Dr. Sajtos Sándor: Felkérte a Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) elnökét, Budai Mihályt a 

választásról szóló tájékoztatás megtartására, a választás végleges eredményének ismertetésére. 

Budai Mihály (HVB elnök): 2019. október 13-án Magyarországon, ezen belül Tahitótfaluban is lezajlott 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása. 

A szavazás napján a választói névjegyzékbe felvett 4934 főből 2037 fő szavazóként megjelent, az 

érvényes szavazatok száma polgármester választáson 1991, az egyéni listás képviselő választáson 1997 

volt. A részvételi arány településünkön 41,28% volt.  

A jelöltekre leadott szavazatok száma, aránya a következőképpen alakult: 

Polgármester-jelöltek: 

   Fodor Sándor   229 szavazat (11,5%) 

   Dr Sajtos Sándor  1762 szavazat (88,5%) 

A képviselő-jelöltek:  

   Gaál Sándorné  1323 szavazat 

   Csörgő Mihály  1310 szavazat 

   Vaczó Zoltán  1309 szavazat 

   Schottner Jánosné 1229 szavazat 

   Dr Pálvölgyi Tamás 1087 szavazat 

   Nagyházu Miklós 1075 szavazat 

   Karácsony János Ádám 1026 szavazat 

   Kubanek István    974 szavazat 

   Szabó Judit   684 szavazat 

   Nagyházi Zsolt   598 szavazat 

   Verebes Sándor   564 szavazat 

   Sárközi Ildikó   454 szavazat 

   Pálmai Ferenc   179 szavazat 

Helyi Választási Bizottság 24/2019. (10.13.) és 25/2019. (10.13.) határozatai értelmében a helyi 

önkormányzati képviselő és polgármester választás Tahitótfaluban érvényes és eredményes volt.  

A fenti eredmények alapján az önkormányzat képviselő testületébe kerültek: 

Polgármester: 

   Dr Sajtos Sándor   

Képviselők: 

  Gaál Sándorné   Dr Pálvölgyi Tamás 

  Csörgő Mihály   Nagyházu Miklós 

  Vaczó Zoltán   Karácsony János Ádám 

  Schottner Jánosné  Kubanek István 
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A választás rendben lezajlott, rendkívüli esemény nem történt. A választási eredményekkel 

kapcsolatban a Helyi Választási Bizottsághoz észrevétel, kifogás, fellebbezés nem érkezett, így azok 

jogerőre emelkedtek.  

Ezen eredmények alapján a mai napon az Önök feladata a helyi önkormányzat képviselő-testületének, 

valamint a bizottságok megalakítása, illetőleg az alpolgármester megválasztása. 

Munkájukhoz a Választási Bizottság nevében jó egészséget és jó együttműködést kívánok! 

2. npr. Helyi Önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása  

Dr. Sajtos Sándor polgármester felkérte Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyzőt az önkormányzati képviselők 

felesketésére, az esküszöveg felolvasására. Megkérte a jelenlévőket, illetve a képviselőket, hogy a 

képviselők eskütétele előtt álljanak fel és énekeljék el a Himnuszt.  

Ezt követően sor került a képviselők eskütételére, valamint az esküokmányok aláírására.  

3. npr. A Polgármester eskütétele, megbízólevél átadása  

A napirend folyamán a polgármester az Mötv.  63. §-a alapján a képviselő-testület előtt - a Mötv 1.  

melléklete szerint szöveggel - esküt tett és erről esküokmányt írt alá.  

4. npr. Tahitótfalu Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2015. 

(IV.17.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata, módosítása 

Dr. Sajtos Sándor: Felkérte Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyzőt, az előterjesztés és a határozati javaslat 

ismertetésére.  

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Elmondta, hogy az újonnan felálló képviselő-testület egyik legelső és 

legfontosabb - a Mötv 43.§ (3) bekezdése alapján az alakuló vagy az azt követő ülésen elvégzendő - 

kötelező feladata a hatályos SZMSZ felülvizsgálata, amely tartalmazza Tahitótfalu Község 

Önkormányzatának működésére vonatkozó szabályokat, az önkormányzat bizottsági struktúráját, 

személyi összetételét, a testületi ülések rendjét, a tisztségviselők jogállását, feladatkörét, a helyi 

önkormányzati képviselőkre vonatkozó különös szabályokat. Ennek a szabályzatnak a módosítása egy 

nagyon komoly, felelősségteljes közös feladat lesz, amelyben szükséges a képviselő-testület tagjainak 

aktív részvétele, illetőleg az esetleges módosítást igénylő javaslatai! Ismertette a határozati javaslatot.  

Dr. Sajtos Sándor: Szavazásra kérte fel a Képviselő-testületet. Kérte, aki támogatja a javaslat 

elfogadását, kézfeltartással jelezze! 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

172/2019. (10.31.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

jelenleg hatályos, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 7/2015.(IV.17.) 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
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rendeletének felülvizsgálatát – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatiról 

szóló CLXXXIX. törvény 43. §. (3) bekezdésére – a 2019. október 31-i Alakuló Ülés 

keretében megkezdi. 

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a határozat végrehajtására, a rendelet 

módosításának előkészítésére. 

Határidő: 2020. április 30. 

Felelős: jegyző 

5. npr. Polgármester illetményének megállapítása  

Eőryné Dr. Mezei Orsolya:  A főállású polgármester illetménye Mötv 71.§ (4) bekezdés e) pontja szerint 

figyelemmel Tahitótfalu lakosságszámára (6009 fő) a az államtitkárnak - a központi államigazgatási 

szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben - meghatározott 

alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, illetőleg vezetői illetménypótlékából álló illetményének 

60 %-a.  

2019. évben érvényes államtitkári illetmény: 997.170, -Ft, ebből számítandó a polgármesteri illetmény 

az Mötv. 71. §. (4) bekezdése e) pontja szerint: havi bruttó 598.302, - Ft 

A Mötv 71.§ (6) bekezdése értelmében a polgármester költségtérítésre is jogosult, amely 

illetményének 15%-ban meghatározott összeg, azaz 89.745, - Ft.  

Ugyan nem a Képviselő-testület dönt a polgármester illetményének mértékéről, hanem azt fenti 

jogszabály szabályozza, de határozatában deklarálnia kell, hogy adott település polgármesterét az 

Mötv. mely rendelkezése alapján, milyen összegű illetmény illeti meg. Lényegében ezzel a 

határozathozatallal „személyesíthető meg” a törvényi rendelkezés, erre pedig csak a munkáltatói 

jogokkal rendelkező, nevezetesen a Képviselő-testület jogosult. 

A hatályos jogszabályok, azaz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (továbbiakban 

Kttv.) 225/L. §. (1) bekezdése a polgármester esetén is alkalmazni rendeli az idegennyelv-tudási pótlék 

kérdéseit szabályozó Kttv. 141. §. (1) - (9) bekezdés rendelkezéseit. Tehát az ott leírtak szerint a 

polgármesternek is alanyi jogon jár angol, francia, német, arab, kínai és orosz nyelvekből.  

Dr. Sajtos Sándor polgármester úr orosz felsőfokú „C” (1994.) és angol középfok „A” (2001.) típusú 

állami nyelvvizsga bizonyítványokkal rendelkezik. A jelenleg hatályos (Kttv.) és korábban is hatályos 

(Ktv.) jogszabályok alapján tehát dr. Sajtos Sándor polgármester számára az idegennyelv tudásra járó 

pótlék megállapítása a jogszabályok alapján szükséges, melynek összege 44.448, -- Ft/hó.  

A témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte fel a Képviselő-

testületet. Kérte, aki támogatja a javaslat elfogadását, kézfeltartással jelezze! 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

173/2019. (10.31.)  

HATÁROZATA 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr Sajtos Sándor 

főállású polgármester illetményét 2019. október 13-tól kezdődően megbízatása 

megszűnéséig Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1000043.TV/tvalid/2019.7.10./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1000043.TV/tvalid/2019.7.10./tsid/
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törvény 71. § (4) bekezdés e) pontja értelmében havi bruttó 598.302, - Ft 

összegben, továbbá költségtérítését 89.745, - Ft/hó összegben, idegennyelv-tudási 

pótlékát 44.448, - Ft/hó bruttó összegben állapítja meg. 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

6. npr. Alpolgármester megválasztása, eskütétele  

Dr. Sajtos Sándor: Elmondta, hogy az SZMSZ 43. §. (1) bekezdése alapján A Képviselő-testület a 

polgármester javaslatára, a polgármester helyettesítésére és munkájának segítésére, saját tagjai közül, 

titkos szavazással, a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára egy fő társadalmi tisztségű 

alpolgármestert választ. 

Az Mötv. 74. §. (1) bekezdése alapján az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával 

keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. Ezen rendelkezés értelmében az alakuló 

ülésen egy alpolgármester választása kötelező. Az alpolgármester megválasztásáról a képviselő-

testület határozatban dönt. 

A titkos szavazás lebonyolítására az SZMSZ 13. § (5) bekezdése értelmében a képviselő-testület tagjai 

sorából 3 tagú ad hoc szavazatszámláló bizottságot hoz létre, amely felel a technikai lebonyolításért. 

A szavazás eredményéről külön jegyzőkönyvet készít a bizottság, amelyet az alakuló ülés 

jegyzőkönyvéhez kell csatolni.  

Javasolta, Gaál Sándorné, Schottner Jánosné, valamint Nagyházu Miklós képviselőket az ad hoc 

szavazatszámláló bizottság tagjainak. Szavazásra kérte fel a képviselő-testületet. A témával 

kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte fel a Képviselő-testületet. Kérte, 

aki támogatja a javaslat elfogadását, kézfeltartással jelezze! 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

174/2019. (10.31.)  

határozata 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74.§ (1) bekezdésében foglalt 

jogkörében eljárva ad hoc bizottságot hoz létre az alpolgármester 

megválasztásának lebonyolítására, melynek tagjai Gaál Sándorné, Schottner 

Jánosné, Nagyházu Miklós.  

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

Dr. Sajtos Sándor: Tekintettel az elmúlt öt év közös munkájára, ebben a ciklusban is Csörgő Mihály 

képviselőt javasolta az alpolgármesteri tisztség betöltésére.  

Ezt követően sor került a titkos szavazás lebonyolítására. A szavazatszámláló bizottság a szavazatok 

megszámlálást követően ismertette az alpolgármester választás eredményét.  



8 

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

Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, 

Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

175/2019. (10.31.)  

határozata 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74.§ (1) bekezdésében foglalt 

jogkörében eljárva Csörgő Mihály képviselőt társadalmi megbízatású 

alpolgármesterré választja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

Csörgő Mihály alpolgármester a megválasztását követően – a Mötv 79. § (2) bekezdésére figyelemmel 

– a képviselő-testület előtt esküt tett és erről esküokmányt írt alá.  

7. npr. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 

Dr. Sajtos Sándor: A társadalmi megbízatású alpolgármester részére, megválasztása után tiszteletdíjat 

állapít meg a képviselő-testület. Az Mötv 80. § (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású 

alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a 

társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású polgármester 

tiszteletdíja – Tahitótfalu Község lakosságszámát figyelembevéve – 299.151,- Ft, ebből következően a 

társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját úgy kell meghatározni, hogy az ennek az 

összegnek a 90%-át, tehát a 269. 236,- Ft-ot nem haladhatja meg.   

Az Mötv 80. § (3) bekezdése értelmében az alpolgármester havonta költségtérítésre is jogosult, amely 

tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összeg. Ennek tehát maximális összege: 40.385, - Ft lehet.  

Fentieknek megfelelően javasolta Csörgő Mihály alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 195.000, - Ft 

összegben megállapítani. A témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt. Szavazásra 

kérte fel a Képviselő-testületet. Kérte, aki támogatja a javaslat elfogadását, kézfeltartással jelezze! 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

176/2019. (10.31.) 

határozata 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Csörgő 

Mihály alpolgármester tiszteletdíját 2019. október 31-től kezdődően megbízatása 

megszűnéséig a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 

törvény 80. § (2) bekezdésében, illetve a 71§ (5) bekezdésében foglaltakra 

figyelemmel havi bruttó 195.000, - Ft összegben állapítja meg. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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Dr. Sajtos Sándor: Javasolta Csörgő Mihály alpolgármester költségtérítését havi 29.250, - Ft összegben 

megállapítani. A témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte fel a 

Képviselő-testületet. Kérte, aki támogatja a javaslat elfogadását, kézfeltartással jelezze! 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

177/2019.(10.31.)  

határozata 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Csörgő 

Mihály társadalmi megbízatású alpolgármester részére a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (3) bekezdése alapján a 

tiszteletdíja 15 %-ban meghatározott 29.250, - forint összegű költségtérítésre 

jogosult. 

Határidő:  folyamatos 

Felelős: jegyző 

8. npr. Képviselő-testület bizottságainak megalakítása, bizottságok elnökeinek megválasztása 

Dr. Sajtos Sándor: Az Mötv. 57. §. (1) bekezdése alapján a képviselő-testület az alakuló vagy az azt 

követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően 

létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait. A Mötv 58. § (1) 

bekezdése szerint a bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő 

megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, a bizottság elnökét és - 

az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell 

választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester. A képviselő-testület a bizottság 

személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a 

kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti. 

Az SZMSZ 33.§-a rendelkezik az önkormányzat bizottsági struktúrájáról. Az elmúlt választási ciklusban 

négy bizottság működött a képviselő-testület munkájának segítésére:  

1) Gazdasági Bizottság 

2) Szociális Bizottság 

3) Településfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság  

4) Kulturális Bizottság  

A bizottságok nem képviselő tagjainak a polgármester előtt a képviselő-testületi ülésen a képviselőkre 

irányadó szöveggel esküt kell tenniük. 

A következő önkormányzati ciklusban alapvetően maradna a bizottsági struktúra, így a Gazdasági 

Bizottság elnöki tisztségének betöltésére Gaál Sándorné képviselőt javasolta. A témával kapcsolatban 

kérdés, illetve hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte fel a Képviselő-testületet. Kérte, aki támogatja a 

javaslat elfogadását, kézfeltartással jelezze! 
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek 

István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. Gaál Sándorné, nem szavazott. 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

178/2019. (10.31.)  

határozata 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019-2024 

közötti választási ciklusban a Gazdasági Bizottság elnöki tisztségére Gaál Sándorné 

képviselőt választja meg.   

Határidő:  azonnal 

Felelős: polgármester 

Dr. Sajtos Sándor: A Szociális Bizottság elnöki tisztségének betöltésére Schottner Jánosné képviselőt 

javasolta. A témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte fel a 

Képviselő-testületet. Kérte, aki támogatja a javaslat elfogadását, kézfeltartással jelezze! 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta. Schottner Jánosné nem szavazott. 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

179/2019. (10.31.) 

határozata 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019-2024 

közötti választási ciklusban a Szociális Bizottság elnöki tisztségére Schottner 

Jánosné képviselőt választja meg.   

Határidő:  azonnal 

Felelős: polgármester 

Dr. Sajtos Sándor: A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöki tisztségének betöltésére 

Nagyházu Miklós képviselőt javasolta. A témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt. 

Szavazásra kérte fel a Képviselő-testületet. Kérte, aki támogatja a javaslat elfogadását, kézfeltartással 

jelezze! 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta. Nagyházu Miklós nem szavazott. 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

180/2019. (10.31.). 

határozata 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019-2024 

közötti választási ciklusban a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

elnöki tisztségére Nagyházu Miklós képviselőt választja meg.   

Határidő:  azonnal 

Felelős: polgármester 
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Dr. Sajtos Sándor: A Kulturális Bizottság elnöki tisztségének betöltésére Vaczó Zoltán képviselőt 

javasolta. A témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte fel a 

Képviselő-testületet. Kérte, aki támogatja a javaslat elfogadását, kézfeltartással jelezze! 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné), 1 tartózkodással (Kubanek István), 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta. Vaczó Zoltán nem szavazott. 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

181/2019. (10.31.)  

határozata 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019-2024 

közötti választási ciklusban a Kulturális Bizottság elnöki tisztségére Vaczó Zoltán 

képviselőt választja meg.   

Határidő:  azonnal 

Felelős: polgármester 

Ezt követően Dr. Sajtos Sándor felkérte a bizottsági elnököket, hogy alakítsák ki a bizottságok 

összetételét, majd a napirendet lezárta.  

9. npr. Képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet felülvizsgálata 

Dr Sajtos Sándor: A képviselők díjazásáról szóló 12/2015. (V.9.) önkormányzati rendelet szabályozza a 

helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékét és a tiszteletdíj csökkentésének szabályait. A 

képviselői tiszteletdíj mértéke Tahitótfaluban 55. 000,- Ft/hó. A bizottsági elnök (képviselő), további 

havi 25.000, -Ft tiszteletdíjban részesül. A Tanácsnok havi 25.000, - Ft tiszteletdíjban részesül. Javasolta 

fenti rendelet felülvizsgálatát. A témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt. Szavazásra 

kérte fel a Képviselő-testületet. Kérte, aki támogatja a javaslat elfogadását, kézfeltartással jelezze! 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 

Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

182/2019. (10.31.) 

Határozata 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

jelenleg hatályos, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 12/2015.(V.09.) 

Tahitótfalu Község Önkormányzata a képviselők díjazásáról szóló rendeletének 

megkezdi. 

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a határozat végrehajtására, a rendelet 

módosításának előkészítésére. 

Határidő: 2020. április 30. 

Felelős: jegyző 

  



12 

10. npr. Polgármester köszöntője, a polgármesteri program ismertetése 

Dr. Sajtos Sándor: Ismételten köszöntötte Tahitótfalu díszpolgárait, az egyházak képviselőit, Dr. Varga 

Lászlót, a Szentendrei Járási Hivatal hivatalvezetőjét, valamint a megjelent intézményvezetőket, 

tahitótfalui polgárokat. Ezt követően ismertette a polgármesteri program főbb elemeit 

(településfejlesztési koncepció felülvizsgálata, a Fővárosi Vízművektől kapott támogatás felhasználása, 

a bölcsőde, az egészségház, valamint a tűzoltóőrs megépítése, új iskola építésének lehetősége, az 

erdőgazdálkodói feladatok bővítése). Fontosnak tartja a testvértelepülésekkel a kapcsolattartást, a 

megépült konyha- étkező, illetve az ifjúsági tábor további hasznosítását. Mindezek megvalósításához 

szükséges az elmúlt évek részletes elemzése, a költségvetés gondos összeállítása. Elmondta, hogy a 

környező települések polgármestereivel kiváló az együttműködés, ezt bizonyítja a Szigeti 

Önkormányzati Társulás (SZÖT), illetve a Dunakanyari Önkormányzati Társulás (DÖT) közös munkája, 

hiszen ennek eredményeképpen működhet tovább az orvosi ügyelet, mely a környező települések 

polgárait is kiszolgálja.  

Elmondta, hogy a Szentendrei Járási Hivatal Kirendeltségének a tahitótfalui hivatal ad otthont, valamint 

a Kormányablak is az önkormányzat tulajdonában lévő épületben üzemel.  

Mindezen fejlesztések nem valósulhattak volna meg, a képviselő-testület támogatása, valamint a 

hivatal kiváló munkája nélkül.  

Megköszönte a megjelenteknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték Tahitótfalu Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének alakuló ülését, majd több napirend, hozzászólás nem lévén az ülést 19:10 

órakor bezárta.  

 

K.m.f. 

Dr. Sajtos Sándor Eőryné Dr. Mezei Orsolya 

polgármester jegyző 

 
 

 


