
Tahitótfalu Községi Önkormányzat 
 Képviselő-testülete 
 
Szám: 23/2008.  
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. november 
25.-én (kedd) 18,00 órakor tartott közmeghallgatásáról. 

 
Helye: Népház 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Hiányzók: Wágner Péter Antal, Verebes Sándor, Nagyházú Miklós, Dr. Magyar 
Gábor 
 
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket (20 fő a lakosság részéről). 
Megállapítja a Képviselő-testület határozatképességét (14 főből 9 fő jelen). 
Javaslatot tesz a napirendre, és felkéri Csörgő Mihály és Vaczó Zoltán képviselőt a 
jegyzőkönyv hitelesítésére.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket 
elfogadta. 
 

NAPIREND: 
 

1./  Tahitótfalu Község Önkormányzata 2008. évi költségvetése ¾ éves 
teljesítéséről beszámoló. 

 Előadó:  Dr. Sajtos Sándor alpolgármester 
     Gaál Sándorné Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
2./  Tahitótfalu Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési koncepciója 
 Előadó: Dr. Sajtos Sándor alpolgármester 
    Gaál Sándorné Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
3./ Az Önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési terv elfogadása. 
 Előadó: Tóth János jegyző 

 
4./  Egyebek 
 

1./ Tahitótfalu Község Önkormányzata 2008. évi költségvetése ¾ éves 
teljesítéséről beszámoló. 

 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a beszámoló tartalmát, majd átadja a szót Gaál 
Sándornénak a Pénzügyi Bizottság elnökének.  
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Gaál Sándorné: kiegészíti a beszámolót, és a Pénzügyi Bizottság nevében 
elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Sajtos Sándor: kérdezi a Képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket, van-e 
hozzászólás, kérdés az elhangzottakhoz.  
 
Konkoly Kornél: nevetséges Leányfalu, Szentendre, és Tahitótfalu 
építményadójának összehasonlítása, hiszen azok gazdag települések. Ahhoz képest 
ez a község toprongyos. Jobb lenne Pócsmegyeren érdeklődni.  
 
Dr. Sajtos Sándor: megköszöni a hozzászólást és megjegyzi, hogy a települések 
adóerő képességét a költségvetésében szereplő számok határozzák meg. Ezek a 
települések hasonló költségvetéssel rendelkeznek, mint Tahitótfalu. Reméli, hogy a 
tervezett beruházások, és a források előteremtése, felkutatása élhetőbbé teszik majd 
a települést.  
 
Gaál Sándorné: nem értem az Úr mit ért az alatt, hogy toprongyos? Elég sértő 
minősítése ez a szigeti településeknek. Bizonyára Pócsmegyer Képviselő-testülete is 
kikérné magának ezt a megjegyzést. 
 
Dr. Sajtos Sándor: kéri, a Tahitótfalu Község Önkormányzata 2008. évi 
költségvetése ¾ éves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta döntését. 
 

212/2008. (11.25.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. évi 
költségvetése ¾ évi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a költségvetés 
további végrehajtására.  
 
Határidő: 2008.12.31. 
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor 

 
2./ Tahitótfalu Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési koncepciója 

 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a koncepció összeállításának különböző szempontjait 
(fejlesztési célok meghatározása, fenntartási szükségletek biztosítása, 
fizetőképesség megőrzése). Tájékoztatást ad arról, hogy az összeállítást 
befolyásolta az M0 –ás híd kapcsán tervezett forgalombiztonsági beruházások 
önrészének biztosítása is (15 %, kb. 20 M Ft). A megfogalmazott igényeket a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ szakmailag megalapozottnak tartja, és a 
minisztérium irányába elfogadásra javasolja. Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét 
Gaál Sándornét a napirend előterjesztésére.  
 
Gaál Sándorné: ismerteti a 2009. évi költségvetési koncepciót, és felhívja a 
figyelmet arra, hogy a község költségvetési koncepciójának alapelve az előző 
évekhez hasonlóan a biztonságos, kiegyensúlyozott működés. Pénzügyi Bizottság 



- 3 - 

javaslata sok szempontot mérlegelve hogy 2009-ben ne emelkedjen az adó mértéke. 
Az adókinnlevőség közel 10 M Ft-al csökkent, de még így is jelentős közel 20 M Ft a 
hátralék mértéke ezt, ha további 50%-al csökkenteni tudjuk már elértünk 15 % os 
adóemeléssel jelentkező adóbevétel többletet. Szedjük be az adót a nem fizetőktől, 
ne azokat terheljük, akik befizetik az adót és kiveszik részüket a közterhekből. Azt 
azonban nem garantálhatjuk, hogy adóemelés az elkövetkező években sem lesz. 
Javasolja, hogy a felújítások energia megtakarítást eredményezzenek, és az 
adókintlévőségek kerüljenek behajtásra, így el lehet kerülni egy esetleges 
adóemelést. A megtakarítások is plusz bevételt eredményeznek (megfelelő 
befektetés esetén). A részletesen be nem tervezett kiadásokat ún. tartalékalapba 
helyeztük, a bizottságok által kidolgozott részletes, tervek, költségek 
finanszírozására. A fontossági sorrend a koncepció kidolgozásánál a következő volt: 
biztonságos működéshez esetleges többlet forrás biztosítása; karbantartások 
felújítások; eszközbeszerzés; kulturális feladatok; támogatások; fejlesztések, 
beruházások (hitelkeret terhére). Utoljára, de nem kevésbé fontos a fejlesztésekre 
beruházásokra fordított összeg, melyek megvalósítása hitelkeretből történne, mely 
27O M Ft összegben áll rendelkezésünkre. A keret megnyitása azért indokolt, mivel 
ezek a beruházások hosszabb időre, nagy forrást kötnek le.  
 
Dr. Sajtos Sándor: felhívja a figyelmet arra, hogy az elmúlt két évben nem volt 
adóemelés, ami nem azt jelenti, hogy az adóbevételek azonos szinten maradtak, 
hiszen a befizetett adók összegének reálértéke jóval alacsonyabb. Ezen előbb-utóbb 
változtatni kell, legalább a reálérték szintjéig. Felkéri Tóth János jegyzőt a 
tájékoztatásra. 
 
Tóth János: a jelenlegi gazdasági helyzet ellenére reméli, hogy a folyamatban lévő, 
és tervezett beruházások megvalósításához, a saját forrást a település biztosítani 
tudja majd. Azonban valószínű, hogy az iparűzési és gépjárműadó csökkenni fog, a 
kevesebb termelés, és a gépjárművek eladása végett. Ezért adóemelést javasol.  
 
15,45 órakor Verebes Sándor megérkezett.  
 
Tóth János: a Pénzügyi Bizottság ülésén felmerült, hogy a korábban más célokra, 
használt építmények, építményrészek felhasználása sok esetben változott, ami 
többletbevételt jelenthetne a településnek. Ez ismét többletfeladatot jelent majd a 
hivatal dolgozóinak, hiszen jelenleg (minden adónemet figyelembe véve) közel 8000 
adózó szerepel a nyilvántartásban. Az elmúlt két hétben 1000 felhívás került 
postázásra, a be nem fizetett adó behajtására. Fél év alatt közel 10 M Ft-ot fizettek 
be a hátralékosok, végrehajtó igénybevétele nélkül. A maradék kintlévőség akár      
50 %-os realizálása valóban fedezheti az esetleges 10 % körüli adóemelést, de a 
teljes költségvetést figyelembe véve, az önkormányzat nem lesz képes önerőből a 
fejlesztéseket megvalósítani. 
 
Dr. Sajtos Sándor: a különböző tartalékok felkutatása folyamatos tevékenységet 
igényel. Egyik ilyen lehetőség a Szentendrei-sziget alatt lévő vízbázissal kapcsolatos 
hosszú távú és folyamatos támogatás lehetséges igénybevétele (kb. 50-120 M 
Ft/év). 
 
Konkoly Kornél: nem érti, a közmeghallgatáson miért nem a lakosokat hallgatják 
meg! A koncepcióval kapcsolatban elmondja, hogy szerinte a felsorolt tervek közül 
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(önkormányzat épülete, gátterv stb.), semmi sem valósult meg. Az építményadóval 
kapcsolatban nem érti, ha egy épület 2006 decemberéig adómentes, miért kell 
kétszer 5 évre visszamenőleg adót kivetni. Hiányolja a jegyzőkönyveket a honlapról, 
pedig a Jegyző Úrtól azt a tájékoztatást kapta, hogy már ez a kérdés megoldódott. 
Szerinte sok kellemetlenség származik ebből.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a gátépítési pályázat kétfordulós. Első körben a vízjogi engedély, 
és a gátépítési terv mellé több mint 100 ingatlan tulajdonosának elvi hozzájárulása 
szükséges. A kiküldött megkeresésekre 42 nyilatkozat érkezett vissza, a most 
másodszorra kiküldött levelekre összesen egy válasz érkezett. Egy budapesti 
beruházás kapcsán felajánlottak a településnek 770 000 m3, a gátépítéshez 
megfelelő minőségű földet (csak a szállítási költség bizonyos része terhelné az 
önkormányzatot). Az alapanyag meg lenne, de a deponáláshoz a vízbázis 
kezelőjének a hozzájárulására is szükség van, találni kell egy erre megfelelő helyet, 
ráadásul mi lesz ezzel a rengeteg földdel, ha nem nyer a pályázat. Tehát a tervezett 
gátépítés munkái nem értek véget a terv elkészítésével. Az önkormányzati 
intézmények, illetve a hivatal épületével kapcsolatban el kell dönteni, hogy a meglévő 
pénzforrást mire fordítjuk és milyen sorrendben. Felújítások folyamatosan történnek, 
a bizottságokkal egyeztetve, megfontolt mérlegelés után. Felkéri, Tóth János jegyzőt 
adjon tájékoztatást a közmeghallgatás fogalmáról.  
 
Tóth János: tájékoztatja Konkoly Kornélt, és felhívja a figyelmét, hogy egyedi 
hatósági ügy esetén az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kell eljárni. A 
jegyzőkönyvekkel kapcsolatban elismeri tévedését, azonban nem tudta, hogy a 
honlap szerkesztője, szerkesztési okok miatt ezt a feladatot akkor még nem tudta 
elvégezni. Mától viszont, a november 6.-i jegyzőkönyv kivételével megtalálhatók 
Tahitótfalu honlapján, de a hivatalban is megtekinthetők.  
 
Csörgő Mihály: kéri Tóth János jegyzőt, tájékoztassa arról Konkoly Kornélt, melyik 
az a fórum ahol bárki, bármilyen témában hozzászólhat. 
 
Tóth János: falugyűlésen a lakosság, bármilyen témához hozzászólhat. Ezen kívül 
az önkormányzat tarthat különböző fórumokat, egy témában (pl. H.É.SZ., 
útépítések,. 
 
Konkoly Kornél: ha nem kapcsolódik a napirendhez, nem is tehetem fel a 
kérdéseimet? 
 
Dr. Sajtos Sándor: törvény írja elő, hogy milyen jellegű és tartalmú üléseket köteles 
tartani a Képviselő-testület. Abban az esetben, ha képviselőnek a napirendben nem 
szereplő kérdésekhez van hozzászólása, az egyebek között, írásos vagy szóbeli 
formában megteheti. Ezt követően kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért 
a 2009. évi költségvetési koncepcióban rögzítettekkel az írásos anyag alapján, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését. 
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213/2008. (11.25.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi 
költségvetési koncepcióját elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a költségvetés 
tervezetének előkészítésére, és beterjesztésére. 
 
Határidő: 2009.02.15. 
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor 

 
 

3./ Az Önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési terv elfogadása. 
 
Dr. Sajtos Sándor: az elmúlt évben külső (ÁSZ), és belső (Kistérség által végzett) 
ellenőrzésre is sor került az önkormányzatnál. A kistérség által megküldött vizsgálat 
eredménye november 12.-én érkezett meg, ehhez készült egy kiegészítés, a 
Vizsgálóbizottság (elnöke Karácsony Ádám) észrevételeit, és javaslatait is 
figyelembe véve. Felkéri, Tóth János jegyzőt a javaslat előterjesztésére.  
 
Tóth János: ismerteti a kiegészítés tartalmát a Pénzügyi Bizottság ajánlásával: 

 a közbeszerzési szabályzat naprakészségének biztosítása, hivatali ügyintéző 
képzésével is;  

 a közbeszerzési terv körültekintő előkészítése; 

 a beruházások ellenőrzése műszaki ellenőr által fokozottan;  

 kifizetés csak teljes hatályú okmányok alapján történhet (megrendelés- 
szerződés, teljesítés igazolás vagy ajánlat melletti számla esetében); 

 az Önkormányzat nevében csak a polgármester köthet szerződést, melyhez 
képviselői-szakértői segítséget vehet igénybe, de ők nem lehetnek 
kötelezettség vállalók; 

 közbeszerzési eljárást külső tanácsadó bonyolítja le, akit pályázati úton 
választ ki a testület;  

 közbeszerzési pályázat esetén külső szakértő véleményét ki kell kérni; 

 kivitelezést megelőzően a polgármester kifejezett nyilatkozata a munkálatok 
megkezdésének időpontjáról, engedélyezéséről. 

 
Dr. Sajtos Sándor: kérdezi a Képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket, van-e 
hozzászólás, kérdés az elhangzottakhoz. Hozzászólás, javaslat híján szavazásra 
bocsátja a javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését.  
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214/2008. (11.25.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi 
belső ellenőrzési tervét elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a belső ellenőrzési 
terv végrehajtására. 
 
Határidő: 2009.12.31. 
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor 

 
 
4./ Egyebek 
 

Időközi polgármester választás 
 

Dr. Sajtos Sándor: Felkéri Tóth János jegyzőt, tájékoztassa a megjelenteket az 
időközi választásról. 
 
Tóth János: ismerteti a Helyi Választási Bizottság határozatát, és felhívja a figyelmet 
arra, hogy a határozat a község honlapján november 13.-óta megtalálható, és a helyi 
újság decemberi számában is olvasható lesz.  
 
 
 Lupa Róbert közterület használat kérelme 
 
Tóth János: ismerteti a kérelem tartalmát (30 m2). 
 
Dr. Sajtos Sándor: javasolja, hogy a közterület használati rendeletben 
meghatározott díj figyelembe vételével támogassa a Képviselő-testület a kérelmet.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését. 
 
 

215/2008. (11.25.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Képviselő-testülete közterület használatot biztosít 
max. 30 m2-en Lupa Róbert részére a hídfeljárónál, önkormányzati 
területen, 2008. december 14.-24.-ig.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2008.12.10. 
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor 

 
 
 
 
 



- 7 - 

 Sportcsarnok bérlete 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a beérkezett kérelem tartalmát (Dagober Kupa 
jubileumi rendezvénye– december 27.). 
 
Gaál Sándorné: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy bár támogatja a kérelmet, a 
sportcsarnok bérleti díja óránként 4.000 Ft, és a rendezvény időnként 8 órát is 
eltarthat.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki támogatja, hogy a december 15.-én szombaton tartandó 
Dagober Kupa megrendezéséhez, ingyen biztosítja a testület a Sportcsarnokot és a 
Népház nagytermét, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését.  
 

216/2008. (11.25.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Képviselő-testülete a Dagober Kupa 15. 
Teremlabdarúgó torna megrendezéséhez a Sportcsarnokot és a 
Népházat ingyenesen rendelkezésre bocsátja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a határozat 
kiadására. 
 
Határidő: 2009.12.15. 
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor 

 
Tóth János: ismerteti a Magyar Fekete Buddha Kobudo Kempo Harcművészeti 
Szövetség kérelmét (sportcsarnok térítésmentes biztosítása - díjkiosztó gála – 9,00-
19,00 óráig, az eredeti állapot helyreállítása mellett). 
 
Kubanek István: tartanak itt edzést is? 
 
Schottner Jánosné: semmit nem tudunk erről az egyesületről! 
 
Tóth János: a Target Security egyesülete, ők biztosítják Tahitótfalu rendezvényeit.  
 
Dr. Sajtos Sándor: a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott az a javaslat, mely 
szerint december 31.-ét követően, a Sportcsarnok és a Népház bérletét szigorúbb 
elbírálás alá vetjük. Aki ezzel a kiegészítéssel a kérelmet támogatja, kérem 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem (Schottner Jánosné, Törökné Kelemen Ildikó) 
szavazattal és 2 tartózkodás (Kubanek István, Verebes Sándor) mellett meghozta 
döntését.  
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217/2008. (11.25.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Képviselő-testülete a Kobudo Kempo csoport év 
végi díjkiosztó rendezvénye lebonyolításához 2008. december 29.-
én 08,00-19,00 óráig a Sportcsarnokot ingyenesen rendelkezésre 
bocsátja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a határozat 
kiadására. 
 
Határidő: 2009.12.15. 
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor 

 
Mikrotársulás megbízási szerződése (D-Trance Bt.) 

 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a megbízási szerződés tartalmát (idegenforgalmi 
fejlesztési stratégia kidolgozása – a költségeket a Fővárosi Vízművek Zrt. vállalja). 
Kéri a Képviselő-testület felhatalmazását a szerződés aláírására. 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését.  
 

218/2008. (11.25.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Képviselő-testülete a Szentendre-szigeti 
Mikrotérség, Idegenforgalmi Fejlesztési koncepció elkészítésével 
megbízza a D-Trance Bt.-t, melynek költségeit a Fővárosi Vízművek 
támogatásával a mikrotérség biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a határozat 
kiadására. 
 
Határidő: 2009.12.15. 
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor 

 
 
Dr. Sajtos Sándor: javaslatot tesz a testületi ülések időpontjára (december 11.; 
december 18.), és kéri aki a javaslattal egyetért kézfeltartással jelezze.  
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését.  
 

219/2008. (11.25.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Képviselő-testülete decemberi üléseit a feladatok 
indokoltsága miatt 2008. december 11.-én és 18.-án tartja 
 
A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2009.12.11. 
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor 
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 Közoktatási Intézkedési Terv elfogadása 
 
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Vaczó Zoltánt az Oktatási Bizottság elnökét a 
tájékoztatásra. 
 
Vaczó Zoltán: a bizottság elfogadásra javasolta a Dunakanyari és Pilisi 
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által megküldött Közoktatási 
Intézkedési Tervet a következő javításokkal: 
 

 Tahitótfalut bemutató részben: Almásy híd helyett Tildy Zoltán híd szerepeljen 

 Tahitótfalut bemutató részben: „Kisebb panziók nincsenek” helyett  „A 
településen kevés szálláslehetőség található”. 

 Pollack Mihály Általános és Zeneiskola létszámadatai 2008/2009-es tanévben: 
Osztályok száma: 16; létszám összese: 308; 11-20 fős osztály 10; 21-25 fős 
osztály: 2; 26-30 fős osztály 1. 

 Létszámadatok módosítása: más településről bejáró tanulók 17; arányszáma: 
6,5 % 

 Létszámadatok: nyugdíjas pedagógusok száma 2. 
 
Dr. Sajtos Sándor: aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta döntését.  
 

220/2008. (11.25.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Képviselő-testülete a DPÖTKT Közoktatási 
Intézkedési Tervét elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy a határozatról 
és a tervről tájékoztassa az oktatási intézményeket. 
 
Határidő: 2009.12.31. 
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor 

 
 Budai Mihály polgármester végkielégítése 
 
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Tóth János jegyzőt, tájékoztassa a Képviselő-testületet a 
lehetséges juttatásokról.  
 
Tóth János: ismerteti a polgármesterek jogállásáról szóló törvényben 
meghatározott, az ebben az esetben kötelező, illetve adható juttatások mértékét (3 
havi végkielégítés kötelező, továbbá 3 havi adható). Elmondja, hogy az elmúlt 10 
hónapban a betegállomány alatt, az önkormányzat összességében közel 5 M Ft –ot 
takarított meg, figyelembe véve az egyéb kiadásokat is, amit a ciklus lejártával is 
kötelező lett volna kifizetni. Kéri a Képviselő-testületet, döntsön ebben a kérdésben. 
 
Dr. Sajtos Sándor: felkéri Gaál Sándornét Pénzügyi Bizottság elnökét, adjon 
tájékoztatást a bizottság javaslatáról.  
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Gaál Sándorné: ismerteti a Pénzügyi Bizottság javaslatát : a kötelezően megadandó 
5 havi jubileumi jutalom, illetve 3 havi végkielégítés mellé, a bizottság nem javasol 
plusz juttatást. Dr. Sajtos Sándor alpolgármester javaslatát (1 hónap adható juttatás), 
a bizottság nem támogatta.  
 
Dr. Sajtos Sándor: azok a fenntartások, amelyeket az előző üléseken 
megfogalmaztam, kimondottan a szakmai részét érintette a Polgármester Úr 
munkájának, nem a személyét. Mindezek ellenére javaslatomat továbbra is 
fenntartom, 1 hónap plusz juttatás - amely adható - mintegy elismerésként 18 év 
munkájáért. Kérdezi a Képviselő-testületet, van-e hozzászólás, más javaslat? 
 
Vaczó Zoltán: az időközi választás mekkora költséget jelent az önkormányzatnak? 
 
Tóth János: a választás költsége nagyságrendileg 1-1,5 M Ft lesz.  
 
Dr. Sajtos Sándor: az időközi választást a törvény két kategóriába sorolja: a 
polgármester lemondása, illetve ha a Képviselő-testület önmagát oszlatja föl. A 
finanszírozás, támogatás kapcsán mindkét esetben különbözőképpen rendelkezik. 
Javasolja, annak vizsgálatát a Polgármester Úr lemondása mely kategóriába esik 
pontosan.  
 
Tóth János: az Országos Választási Irodát megkérdezzük. 
 
Verebes Sándor: szavazást javasol. 
 
Dr. Sajtos Sándor: kéri, aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, és 2 tartózkodás mellet (Dr. Sajtos Sándor, 
Kubanek István) meghozta döntését.  
 

221/2008. (11.25.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Képviselő-testülete Budai Mihály polgármester 
lemondása miatt a polgármesternek adható végkielégítés 
lehetőségével nem él, és a kötelező 3 hónap végkielégítésen túl 
többlet elismerést nem állapít meg.  
 
A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Sajtos Sándor 

 
Vaczó Zoltán: megköszöni a hivatal dolgozóinak, hogy a közmeghallgatáson 
megjelentek.  
 
Szabó Judit: kéri Csörgő Mihályt az Építési Bizottság elnökét, hogy a sportpályánál 
lévő öltöző téli használatával kapcsolatban terjessze elő a bizottság javaslatát (a 
hőszigetelés miatt téli időszakban a téli bérbeadás szüneteljen).  
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Csörgő Mihály: a javaslat nincs megfelelően előkészítve, javasolja, hogy a 
december 11.-i ülésen kerüljön tárgyalásra.  
 
Dr. Sajtos Sándor: megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az ülést 20,00 
órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Dr. Sajtos Sándor        Tóth János 
  alpolgármester           jegyző 


