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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 24-én, a 
biatorbágyi Városházán (Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) megtartott alakuló üléséről. 

Jelen vannak: 
Tarjáni István  polgármester  

Barabás József  képviselő  

Bodorkos Ádám képviselő 

Csepregi Miklós  képviselő 

Dr. Cserniczky Tamás  képviselő 

Horváth András képviselő 

Lóth Gyula képviselő 

Mohácsy István képviselő 

Nánási Tamás képviselő 

Szanyi József  képviselő 

Tálas-Tamássy Richárd képviselő 

Varga László  képviselő 

Temesvári Ferencné  Helyi Választási Bizottság elnöke 

Dr. Szabó Ferenc  aljegyző, szervezési osztályvezető 

Rack Ferencné  német nemzetiségi önkormányzat képviselője 

Wéber Ferencné  német nemzetiségi önkormányzat képviselője 

Steer Ferenc német nemzetiségi önkormányzat képviselője 

Bechler Gyula  német nemzetiségi önkormányzat képviselője 

Czuczor Orsolya    pénzügyi osztályvezető 

Miklós Krisztina   Polgármesteri Kabinet Iroda vezetője 

Tóth Tamás   ifjúsági referens/Polgármesteri Kabinet Iroda 

Simon Ágnes    műszaki osztályvezető 

Molnár János   városgondnokság vezetője 
Marx Árpád   Biatorbágyi Általános Iskola igazgatója 
Hingyiné Molnár Ildikó  Benedek Elek Óvoda vezetője 
Uzonyi Edit Karikó János Könyvtár vezetője 
Tóth Attila Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti  

   Szolgálat vezetője 

Szádváriné Kiss Mária   Juhász Ferenc Művelődési Központ vezetője 

Regős Zoltánné   Gólyafészek Bölcsőde vezetője 
Mester László    kommunikációs tanácsadó 
Pénzesné Szép Anna   testületi ea. 
 

Tarjáni István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 fővel 

határozatképes, az ülést 18 órakor megnyitja.  

A megjelentek közösen eléneklik a Himnuszt. 

Tarjáni István: Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívó szerinti napirendet fogadja el.  
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Lóth Gyula: Polgármester úrnak tegnap elküldték elektronikusan, ma papír alapon is azt az 

észrevételüket, amelyben kérik, hogy az alpolgármesterek megválasztása és illetményének 

a meghatározása ne ezen az ülésen történjen. Értelmezésük szerint ez a bizottságok 

felállításával egy időben kéne, hogy történjen, ezért kérik, hogy az ezzel kapcsolatos 

napirendi pontok kerüljenek le napirendről a mai napon. Amennyiben ezt nem fogadja el a 

képviselő-testület, úgy viszont kérik az előterjesztésükben szereplő SZMSZ módosítást 

tárgyalni, mely szerint, javaslatuk alapján a két főállású alpolgármestert két társadalmi 

megbízatású alpolgármesterre változzon az SZMSZ-ben.  

Lóth Gyula képviselő úr napirend-módosító javaslata – 5 igen, 7 ellenszavazat mellett (12 fő 
képviselő volt jelen a szavazáskor (határozathozatal mellőzésével) – nem kapta meg a 
szükséges többséget. 

 

Tarjáni István: Az eredeti napirendet teszi fel szavazásra 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 7 igen, 5 ellenszavazat mellett 
(12 fő képviselő volt jelen a szavazáskor (határozathozatal mellőzésével) – a következő 
napirendet fogadja el: 
 
Napirend: 
 

1) Biatorbágy Város Választási Bizottsága Elnökének tájékoztatója az 
önkormányzati képviselők és polgármester, valamint a német nemzetiségi 
önkormányzat 2019. október 13-ai választásának eredményéről 
Előadó: HVB Elnöke 

2) Biatorbágy Város Önkormányzat képviselőinek eskütétele, megbízólevelek 
átadása 
Előadó: HVB Elnöke 

3) Biatorbágy Város Polgármesterének eskütétele, megbízólevél átadása 
Előadó: HVB Elnöke 

4) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
Előadó: Polgármester 

5) Biatorbágy Város Alpolgármestereinek megválasztása, eskütétele 
Előadó: Polgármester 

6) Az alpolgármesteri illetmény és költségtérítés megállapítása 
Előadó: Polgármester 

 

1) Biatorbágy Város Választási Bizottsága Elnökének tájékoztatója az 
önkormányzati képviselők és polgármester, valamint a német nemzetiségi 
önkormányzat 2019. október 13-ai választásának eredményéről 
Előadó: HVB Elnöke 

 
Tarjáni István: Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét, nyújtson tájékoztatást 
az önkormányzati képviselők és polgármester, valamint a német nemzetiségi önkormányzat 
2019. október 3-i választásának eredményéről. 
 

Temesvári Ferencné: Köszönti az alakuló ülésen megjelenteket, a polgármester urat, a 

képviselő-testület tagjait, a német önkormányzat képviselőit, a meghívottakat és a 
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vendégeket. A Magyar Köztársaság Elnöke 2019. október 13-ra tűzte ki az önkormányzati 

képviselők és a polgármesteri választást. A nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választását is ezen a napon tartották. A helyi választás előkészítésében és lebonyolításában 

a helyi választási iroda munkatársai és a Helyi Választási Bizottság és a szavazatszámláló 

bizottságok vettek részt. Egyértelműen megállapítható, hogy a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően, törvényes rendben, rendkívüli esemény nélkül zajlott a választás. A Helyi 

Választási Bizottság nevében köszönetet mond a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és 

a helyi választási iroda valamennyi munkatársának a választások előkészítésében és 

lebonyolításában kiemelkedő munkájukért. Tájékoztatást ad a Helyi Választási Bizottság 

munkájáról. Az alakuló üléstől kezdődően, 2019. augusztus 29. napjától október 21-ig 

bezárólag 8 ülést tartottak. Ezen időszak alatt 4 polgármester-jelölt, 31 egyéni 

választókerületi képviselőjelölt, 3 kompenzációs lista, valamint 7 nemzetiségi önkormányzati 

képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről vagy nyilvántartásba vétel elutasításáról döntött a 

helyi választási bizottság. A bizottság 2 db kifogás elbírálásáról intézkedett. Az első kifogás a 

kampány időszakában érkezett a Szövetség Biatorbágyért Egyesület részéről. A Helyi 

Választási Bizottság ezt elutasította, mely fellebbezésre került a Területi Választási 

Bizottságnál, de a TVB helybenhagyta Biatorbágy HVB döntését. A második kifogás a 

választás napján érkezett a Helyi Választási Bizottság választott tagja részéről, a Helyi 

Választási Bizottság delegált tagja ellen. A jogsértést a HVB 4 igen és 1 nem szavazattal 

megállapította, határozatot hozott, a határozat fellebbezésre nem került, így jogerős. 

Összesen 84 db határozatot hozott a HVB. A szavazás napján, a szavazás befejezését 

követően a HVB a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján megállapította a polgármesteri és az 

egyéni választókerületi képviselők, valamint a német nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választásának eredményeit. A kompenzációs lista eredményét 2019. október 18. napján 

állapította meg a bizottság. Biatorbágy városában a választás feldolgozottsága 100%-os és a 

mai napon jogerőssé vált. A névjegyzékben szereplő polgárok száma 10459 fő, megjelent a 

választásokon 5123 fő, ez egyben 48,98%. A polgármesteri mandátumot Tarjáni István, a 

FIDESZ-KDNP jelöltje nyerte 2473 szavazattal, mely 48, 98%. Az 1. számú egyéni 

választókerületben a képviselő mandátumot Lóth Gyula, a Szövetség Biatorbágyért 

Egyesület jelöltje nyerte 317 szavazattal, 46, 62%.  A 2. számú egyéni választókerületben a 

képviselői mandátumot Tálas-Tamássy Richárd, a FIDESZ-KDNP jelöltje nyerte 258 

szavazattal, mely 48,31%. A 3. számú egyéni választókerületben a képviselői mandátumot 

Bodorkos Ádám, a Szövetség Biatorbágyért Egyesület jelöltje nyerte 303 szavazattal, mely 

49,3%. A 4. számú egyéni választókerületben a képviselői mandátumot Horváth András, a 

Szövetség Biatorbágyért Egyesület jelöltje nyerte 376 szavazattal, mely 52,8%. Az 5. számú 

egyéni választókerültben a képviselői mandátumot Varga László, a FIDESZ-KDNP jelöltje 

nyerte 286 szavazattal, mely 47,19%. A 6. számú egyéni választókerületben a képviselői 

mandátumot Nánási Tamás, a FIDESZ-KDNP jelöltje nyerte 270 szavazattal, mely 46,88%. 

A 7. számú egyéni választókerületben a képviselői mandátumot Szanyi József, a FIDESZ-

KDNP jelöltje nyerte 222 szavazattal, mely 36,69%. A 8. számú egyéni választókerületben a 

képviselői mandátumot Mohácsy István, a FIDESZ-KDNP jelöltje nyerte 325 szavazattal, 

mely 48,44%. A kompenzációs listák alapján a Szövetség Biatorbágyért Egyesület 2 

képviselői mandátumot szerzett. A töredékszavazatok száma 1199. A FIDESZ-KDNP 

1képviselői mandátumot szerzett, a töredékszavazatok száma: 854. A kompenzációs listán 

mandátumot szerzett képviselők: Barabás József (SZBE), Csepregi Miklós (SZBE) -  

Makranczi László visszalépését követően a Szövetség Biatorbágyért Egyesület által 

bejelentett képviselő, Dr. Cserniczky Tamás (FIDESZ-KDNP. Biatorbágyon a Német 

Nemzetiség alakíthat önkormányzatot a Nemzeti Választási Bizottság 2019. július 30-án kelt 

határozata alapján. Jelölteket az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetség 
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Egyesülete állított. A jelöltek közül mandátumot szerzett Wéber Ferencné ÉMNÖSZ jelöltje 

129 szavazattal, mely 75,88%; Rack Ferencné ÉMNÖSZ jelöltje 122 szavazattal, mely 

71,18%; Bunth Edina ÉMNÖSZ jelöltje 105 szavazattal, mely 61,76%; Bechler Gyula 

ÉMNÖSZ jelöltje 102 szavazattal, mely 60%, Steer Ferenc 99 szavazattal, mely 58,24%.  

 
2) Biatorbágy Város Önkormányzat képviselőinek eskütétele, megbízólevelek 

átadása 
 Előadó: HVB Elnöke 

Tarjáni István: Felkéri a települési önkormányzat megválasztott képviselőit, hogy tegyék le 

az esküt. Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét, olvassa elő az eskü szövegét! 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének képviselő tagjai a Helyi Választási 

Bizottság elnöke előolvasásával a képviselő-testület előtt az esküt letették. 

/Az esküokmányokat a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza./ 

A Helyi Választási Bizottság elnöke a képviselők részére átadta a megbízóleveleket.  

3) Biatorbágy Város Polgármesterének eskütétele, megbízólevél átadása 
Előadó: HVB Elnöke 

 

Temesvári Ferencné: Felkéri a Polgármester urat, hogy a Képviselő-testület előtt tegye le 

az esküt, melynek szövegét előolvassa! 

A polgármester a képviselő-testület előtt esküt tett. 

/Az esküokmányt a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza./ 

 

A Helyi Választási Bizottság elnöke a polgármester részére átadta a megbízólevelet.  

 

Temesvári Ferencné: Feladata ezzel véget ért. Gratulál polgármester úrnak, a mandátumot 

szerzett képviselőknek, kíván az elkövetkezendő 5 évre eredményes, jó munkát és 

mindehhez erőt, egészséget! 

 

Tarjáni István: Kéri, hogy közösen énekeljék el a Szózatot! 

A megjelentek közösen eléneklik a Szózatot. 

Tarjáni István: Mielőtt a következő napirendet elkezdenék, egy-két mondatot szól a 

választásról. A konkrét eredményt megismerték a Helyi Választási Bizottság elnöke 

ismertetésében, de talán annyit megérdemel ez az újabb döntés – 2010-ben kértek először 

felhatalmazást FIDESZ-KDNP színekben arra, hogy új korszakot nyissanak Biatorbágy 

Város Önkormányzatának életében és most harmadszor kaptak felhatalmazást erre. Ez 

nyilván egy sarokkő minden önkormányzat életében. A felhatalmazás nem olyan mértékű, 

mint korábban, ez is tény, de a felhatalmazást megkapták, hogy folytassák a munkát. A 

választás eredménye elhangzott és elhangzott egy tájékoztatás arról, hogy milyen 

kifogásokat nyújtottak be a Helyi Választási Bizottsághoz és nem tudja szó nélkül megállni 

azt az egy kifogást, amelyet benyújtottak és azt el is fogadott a Helyi Választási Bizottság. Ez 

nem egy szokásos dolog. Szerinte ez az önkormányzatiság életében egy példátlan esemény 

itt Biatorbágyon is, de szerinte országosan is, ha nem derült volna ki a tájékoztatóból. Ahogy 
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elnök asszony elmondta, a Helyi Választási Bizottság egy delegált tagja ellen nyújtották be, 

konkrétan jogsértést követett el és megszegte az esküjét is, amit ezzel kapcsolatban tett. 

Úgy gondolja, hogy emellett nem lehet szó nélkül elmenni és reméli, hogy ez nem válik 

gyakorlattá Biatorbágyon.  Visszatérve a választási eredményre, 2014-ben is azt mondta és 

azt ígérte azoknak, akik felhatalmazták arra, hogy ezt a feladatot tovább végezze, amelyet a 

településfejlesztési koncepció megalapozó dokumentumában olvashatnak, magyarul: a 

településfejlesztés közösségépítést jelent. Szerinte ez egy olyan axióma, amit nem lehet 

elégszer elismételni és azért hozta újra elő, hogy ez tulajdonképpen egy mondatban 

összefoglalva az, hogy mi a feladata egy önkormányzatnak, mindannyiuknak, akik 

felhatalmazást kaptak erre. Ennek a jegyében kívánja a következő 5 évet is folytatni és erre 

tesz ígéretet, hogy a legfontosabb eleme a feladatuknak, hogy ez a közösség, amely itt van 

Biatorbágyon – épüljön. Építhetnek épületeket, hozzájuk vezető utakat, közműveket, de, ha 

ezeket az itt élő emberek nem töltik meg élettel, akkor mindez hiábavaló lesz. Úgy ítéli meg, 

hogy az elmúlt évek ebbe az irányba mutattak és tulajdonképpen ezt erősítették meg a 

választók is. Ehhez kíván mindenkinek sok erőt és azt, hogy alázattal és szolgálattal 

viszonyuljon ehhez a munkához. Megígéri, hogy a legjobb tudása szerint fogja ezt végezni 

és hasonló módon, mint ahogy mondta.  

 

4) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 Előadó: Polgármester 

Tarjáni István: Átadná aljegyző úrnak a szót, hiszen törvény szabályozza azt, amiről ma 

dönteniük kell ebben a napirendi pontban. Igazából döntési helyzetben a képviselő-testület 

nincs, csak meg tudja erősíteni azt, ami a törvényben meg van határozva.  

Dr. Szabó Ferenc: A polgármester illetményének a megállapítása napirendi pontban a helyi 

önkormányzati törvény az, ami szabályoz.  Az Mötv. 71. § (4) bek. alapján a polgármester 

havi illetményre jogosult és ez egy meghatározott összeg. Biatorbágy a 10.000 és 30.000 

lakosságszámú települések közé esik. A törvény szerint az illetményt összegszerűen kell 

meghatározni, mely összeg tekintetében nincs a képviselő-testületnek mérlegelési jogköre. 

Fentiek alapján Tarjáni István polgármester illetménye havi bruttó 698.019.-Ft. Ugyancsak a 

jogszabály alapján egy költségtérítésre is jogosult, amely az illetményének 15%-ában 

meghatározott összeg. Kéri a képviselő-testületet Tarjáni István polgármester úr illetményét, 

illetve a költségtérítését az előbbiekben ismertetett jogszabályi rendelkezések 

figyelembevételével állapítsa meg! 

Tarjáni István: Köszöni a törvény ismertetését. Kéri a képviselőket, szavazzanak erről az 

előbb elmondottak szerint! 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, 1 tartózkodás mellett 

(12 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

232/2019. (X. 24.) határozata 

 A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 
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Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 71.§ (1), (4), (6) bek., 

alapján Tarjáni István polgármesternek havi 698.019 Ft illetményt állapít meg, továbbá 

költségtérítését illetményének 15%-ának megfelelő összegben állapítja meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jegyző 

Végrehajtásért felelős: HR 

 

 

 
7) Biatorbágy Város Alpolgármestereinek megválasztása, eskütétele 

Előadó: Polgármester 

 
Tarjáni István: Javaslatot tesz az alpolgármesterek személyére. Ez is az önkormányzati 

törvény szerint a polgármesternek a joga. Dr. Cserniczky Tamást és Tálas-Tamássy 

Richárdot javasolja alpolgármestereknek. Megkérdezi a jelölteket, hozzájárulnak-e a nyílt 

ülésen történő döntéshozatalhoz?  

 
Dr. Cserniczky Tamás és Tálas-Tamássy Richárd a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz 

hozzájárultak. 

 
Tarjáni István: Akkor nyílt ülésen tudják folytatni. Ahhoz, hogy erről döntést hozzon a 
testület, ezt is jogszabályok határozzák meg. Megkéri aljegyző urat, hogy ezt ismertesse. Ad 
hoc bizottságot kell választani, amely a szavazatszámlálást felügyeli és titkos szavazással 
kell, hogy ez megtörténjen.  
 
dr. Szabó Ferenc: A polgármester javaslatára, titkos szavazással és minősített többséggel, 
a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármesterek kerülnek 
megválasztásra, a hatályos SZMSZ-nek megfelelően. A szavazáshoz az urna és a 
szavazólapok rendelkezésre állnak.  
 
Tarjáni István: Háromtagú ad hoc bizottságot kell választani. A bizottság elnökének Lóth 
Gyulát javasolja, amennyiben elfogadja a jelölést és egy-egy tagnak minden politikai oldalról: 
Horváth Andrást és Nánási Tamást javasolja. Megkérdezi, hogy elfogadják-e a jelölést? 
 
Lóth Gyula, Nánási Tamás és Horváth András képviselők elvállalták ideiglenes 
szavazatszámláló bizottsági feladatokat. 
A titkos szavazással lebonyolításra került az alpolgármesteri választás, melyről külön 

jegyzőkönyv készült.  

 
Tarjáni István: Megkéri az ad hoc bizottság elnökét, hogy ismertesse az eredményt.  
 
Lóth Gyula: A szavazás sikeres volt. A 12 szavazólap benne volt és 7 igennel támogatták a 
két megnevezett alpolgármester-jelöltet.  Az urnában 5 db érvénytelen szavazat volt.  
 
Tarjáni István: Szavazásra teszi fel az alpolgármesterek megválasztását. 
 
 
Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 7 igen szavazat mellett (12 fő 

képviselő volt jelen a szavazáskor, 5 fő képviselő érvénytelenül szavazott) – a következő 

határozatokat hozza. 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

233/2019. (X. 24.) határozata 

 Alpolgármester megválasztása 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete titkos szavazással, minősített 

többséggel Dr. Cserniczky Tamás képviselőt főállású alpolgármesterré megválasztja. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

234/2019. (X. 24.) határozata 

Alpolgármester megválasztása 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete titkos szavazással, minősített 

többséggel Tálas-Tamássy Richárd képviselőt főállású alpolgármesterré megválasztja. 

 
 
Tarjáni István: Felkéri Dr. Cserniczky Tamást és Tálas-Tamássy Richárdot, tegyék le 
alpolgármesteri esküjüket. Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy az eskü 
szövegét olvassa előre. 
 

Az alpolgármesterek a képviselő-testület előtt esküt tettek. 

/Az esküokmányokat a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza./ 

 
 
 
5) Alpolgármesteri illetmény és költségtérítés megállapításáról 

Előadó: Jegyző 

(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)  
 

Tarjáni István: Javaslatot fog tenni az alpolgármesteri illetményre. Elmondja, hogy az elmúlt 

időszakban a polgármesteri illetmény 85%-a volt az alpolgármesteri illetmény és ehhez is 

15% költségtérítés illette meg az alpolgármesteri státuszt. 

dr. Szabó Ferenc: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. A polgármester javasolja a 

határozati javaslat elfogadását az előterjesztésben szereplő 85% 593.300.-Ft havi bér 

megszavazásával.  

Tarjáni István: Más javaslat nem lévén a vitát lezárja. Itt is nyílt szavazást fog kérni, de 

külön-külön, mert úgy tudnak ebben érdemben dönteni. Először, a névsorban Cserniczky 

Tamás következik. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

Dr. Cserniczky Tamás: A szavazás idejére el kívánja hagyni a termet.  

Dr. Cserniczky Tamás alpolgármester úr elhagyta a termet.  

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 6 igen, 5 ellenszavazat mellett 

(11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

235/2019. (X. 24.) határozata 

 Alpolgármesteri illetmény és költségtérítés megállapításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 80. § (1), (3) bek. alapján 

Dr. Cserniczky Tamás alpolgármester illetményét 593.300.-Ft-ban, költségátalányát pedig 

illetményének 15%-ának megfelelő összegben állapítja meg.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Jegyző 

Végrehajtásért felelős: HR 

 

Dr. Cserniczky Tamás alpolgármester visszajött a terembe.  

 

Tarjáni István: Felteszi szavazásra ugyanezt Tálas-Tamássy Richárd esetében is.  

 

Tálas-Tamássy Richárd: Érintettség miatt nem vesz részt a napirend tárgyalásában és a 

jelenlétével nem szeretné befolyásolni a döntést.  

 

Tálas-Tamássy Richárd alpolgármester úr elhagyta a termet.  

 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 6 igen, 5 ellenszavazat mellett 

(11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

236/2019. (X. 24.) határozata 

 Alpolgármesteri illetmény és költségtérítés megállapításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 80. § (1), (3) bek. alapján 

Tálas-Tamássy Richárd alpolgármester illetményét 593.300.-Ft-ban, költségátalányát pedig 

illetményének 15%-ának megfelelő összegben állapítja meg.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Jegyző 

Végrehajtásért felelős: HR 

 

Tálas-Tamássy Richárd alpolgármester úr visszajött a terembe. 

Tarjáni István: A napirendek végére értek. Kéri, hogy még egyszer énekeljék el a szózatot!  

A megjelentek közösen eléneklik a Szózatot. 
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Tarjáni István: Nagy szeretettel vár minden egybegyűltet az alakuló ülést követő 

állófogadáson.  

 
Tarjáni István: Megköszönte a részvételt, az ülést 1845-kor bezárja. 

K.m.f. 
 

 Tarjáni István  dr. Szabó Ferenc 
 polgármester aljegyző 
 


