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Tahitótfalu Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

 
Szám: 22/2014 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-án 
(csütörtök) 17,00 órakor tartott rendkívüli üléséről. 
 
Helye: Községháza, Kossuth utca 4. 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Hiányzók: Karácsony Ádám, Dr. Pálvölgyi Tamás, 
 
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket, megállapítja a Képviselő-testület 
határozatképességét (9 főből 7 fő jelen), és javaslatot tesz a napirendre.  
 
A Képviselő-testület 8 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán) szavazattal a napirendet 
elfogadta.  
 
NAPIREND: 
 

1./ Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2009 (VI. 01.) rendelet módosítása 
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
 

1./ Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2009 (VI. 01.) rendelet módosítása 

 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a kormányhivatal levelét. 
Az Mötv. 82. § (3) bek. értelmében „a jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű 
betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére – legfeljebb hat hónap időtartamra – 
a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik a jegyzői feladatok ellátásának módjáról.”  
Ezen rendelkezés jogalkotási kötelezettséget jelent, amelynek eddig még nem tettünk 
eleget, de a kialakult helyzetre figyelemmel ezt mielőbb pótolnunk kell. 
Az SZMSZ-be foglalt, ezen helyzetet szabályozó rendelkezés történhet oly módon, hogy a 
polgármesteri hivatal valamely munkakörét betöltő mindenkori személyt (pl. a mindenkori 
jogi előadó) jelöljük ki a feladatra. Erre az esetre nem vonatkoznak a jegyzői képesítési 
előírások, hiszen a szóban forgó személy nem saját jogán, hanem a jegyző helyett (nevében) 
gyakorolja a hatásköröket. Tehát Tóth János helyett írna alá, mivel Tóth János december 31-
ig még betölti a jegyzői tisztséget. 
Pócsmegyer Község Jegyzője azért nem láthatja el a jegyzői feladatokat nálunk, mivel az 
Mötv. 82. § (1) bek. alapján a jegyzői munkakör vezetői munkakörnek minősül; a Kttv. 87. § 
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(1) bek. értelmében pedig a vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő további 
jogviszonyt nem létesíthet. A Kttv. 251. § rendelkezései a kormánymegbízott általi – hat 
hónapon túli – kinevezés esetére vonatkoznak. 
Az Mötv. 82. § (2) bek. értelmében a kormánymegbízott azt követően nevezhet ki jegyzőt, ha 
azt a polgármester hat hónapon belül nem teszi meg. 
 
Ezt követően ismerteti a rendelet-tervezetet.  
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2014. (XI.14.) rendelete  

Tahitótfalu Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2009. 
(VI.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: alaprendelet) módosításáról 

 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, továbbá a 
helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény rendelkezéseinek 
figyelembevételével a saját Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § Az alaprendelet „A Jegyző” című IX. fejezet 44. §-a, az alábbi (7) és (8) bekezdésekkel 
egészül ki: 

   
 „(7) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve 

akadályoztatásuk esetére – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői 
feladatokat, jegyző-helyettesként a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal 
mindenkori jogi előadója látja el. 

 
 (8) A jegyzői tisztség betöltetlensége és jegyző-helyettes hiányában, illetve tartós – 

hat hónap időtartamot meghaladó – akadályoztatásuk esetén a jegyzői 
feladatokat helyettes jegyző látja el. A helyettes jegyzőt a Pest Megyei 
Kormányhivatal vezetője nevezi ki.” 

 
2. §  (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 
           (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  

 
Dr. Sajtos Sándor: aki egyetért a rendelet-tervezet tartalmával, kézfeltartással jelezze.  

 
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2014. (XI.14.) RENDELETE 
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 10/2009. 

(VI.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
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Dr. Sajtos Sándor: beszámol a december 2-ra tervezett átfogó törvényességi vizsgálatról. 
Tekintettel arra, hogy alapvetően hatósági ellenőrzésről van szó, az ezzel kapcsolatos 
feladatok koordinálását Tóth János jegyző fogja elvégezni, azonban a hivatal működésével 
kapcsolatos feladatokat Újlaki Anikó jogi előadó látja majd el.  
 
Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és 
az ülést 17,10 órakor bezárta.  

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Dr. Sajtos Sándor Tóth János 
polgármester jegyző 

 
 


