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 dr. Tóth Tibor polgármester 

Csókási Zoltán képviselő 

Lantos István képviselő 

Rényi László képviselő 

Tóth Tibor képviselő 

Varga Árpád képviselő 

dr. Varga Szabolcs képviselő 

dr. Jaksa Tibor aljegyző 

Buduczkiné Sági Ildikó jegyzőkönyv-vezető 
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- igazoltan: - 

- igazolatlanul: - 

 
 
 
 
 
dr. Tóth Tibor polgármester: Szeretettel köszöntök mindenkit, kérem engedjék meg, hogy külön 
köszöntsem a helyi választási bizottság elnökét, Árvai Kálmánnét, elnökhelyettesét, Kantó Kálmán 
Lajosnét, és a helyi választási bizottság tagját, Magonyné Olajos Piroskát, illetve a póttagokat 
Seresné Géczi Ildikót és Kovácsné Csuka Andreát, őket így nem láttam még, de lehet, hogy be 
fognak csatlakozni a későbbiekben. Pont kettő hete, hogy ugyanitt ugyanebben az időben 
összeültünk, az nyilván egy másik rendezvény volt. Annak a folytatása ez, amiről Önök döntöttek 
így. Az első szó mindenképpen a köszöneté kell, hogy legyen. Nagyon szépen köszönöm Önöknek, 
azt a részvételi arányt, amely soha nem volt még a településen, 71% fölötti. Azt, hogy Önök így 
döntöttek, azt természetesen külön köszönöm, választásokról ennyit. Nagyon sok segítséget 
kaptam a választásokkal kapcsolatosan dolgozók, mind pedig a csengelei lakosok részéről. 
Elképzelhetetlen, tényleg elmondani sem tudom, hogy mennyi segítséget. Amit most ezúton 
szeretnék nagyon szépen megköszönni, mindenkinek, aki ebben segített, a családomnak is, akik 
ebben nagyon sokat segítettek, nem tudtam ezt kihagyni, hogy az első szó ne a köszöneté legyen. 
Megállapítom, hogy Képviselő-testületünk határozatképes, minden megválasztott települési 
képviselő jelen van. A jelenléti ívet is mindenki alá írta. Az ülés folytatásának akadálya nincs. 
Közölnöm kell Önökkel, hogy az ülésről hangfelvétel készül, ez nyilván a jegyzőkönyvezés 
érdekében van így. A kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat szeretném megszavaztatni a 
tisztelt képviselő társaimmal. Van-e valakinek ehhez észrevétele, hozzászólása? Akkor aki egyet ért 
azzal, hogy a kiküldött meghívó szerint haladjunk végig, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
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92/2019.(X.24.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Csengele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalását: 
 
1.) Az önkormányzati választás eredményének ismertetése 
2.) Helyi önkormányzati képviselők eskütétele 
3.) Polgármester eskütétele 
4.) Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: dr. Tóth Tibor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) dr. Tóth Tibor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
 
 
1. napirendi pont: Az önkormányzati választás eredményének ismertetése 
 
dr. Tóth Tibor polgármester: A napirend értelmében megkérem Árvai Kálmánnét, a Helyi 
Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a választási beszámolót, illetve adja át majd a 
megbízó leveleket. 
 
Árvai Kálmánné HVB elnöke: Tisztelt Képviselő-Testület, kedves megjelentek. A 2019. október 
13.-án megtartott helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás Csengelén eredményes 
volt. A választásra jogosult 1597 főből 1130 fő ment el szavazni ez 70,76 %-os részvételi arány, 
ilyen nagy arányban még nem szavaztunk Csengelén. Ezt mindannyian tudjuk, hogy egy elég 
mozgalmas kampány időszak előzte meg. Egy igen különös helyzet alakult ki nálunk, nagy döntés 
előtt álltunk. A választás napján a helyi választási bizottságunk három, illetve plusz két póttaggal 
működött. Napközben többször ellenőriztük a szavazó köri bizottságok munkáját, bár zárójelben 
megjegyezném, hogy ez nem ellenőrzés volt inkább látogatás, hiszen mindenki tökéletesen 
végezte a munkáját. A helyi választási iroda vezetőjével is többször kerültünk a faluban, igen 
mozgalmas volt a falu, de jogszabály ellenességet nem észleltünk. Mindent rendben találtunk, és 
törvényesen zajlott minden. A szavazat számláló bizottságok mindkét szavazókörnél hét főből 
álltak, ahol három választott tag és négy fő delegált volt. Itt szeretném én is megköszönni 
mindenki egész napos, majd éjszakába nyúló munkáját. Az 1130 fő szavazatból a polgármester 
választásnál 4 darab érvénytelen és 1126 darab érvényes szavazat volt dr. Tóth Tibor Imre 
független jelölt 666 szavazatot, Kormányos Sándor független jelölt 460 szavazatot kapott. A helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény szerint, 
polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Ennek értelmében, a 
megválasztott polgármesterünk dr. Tóth Tibor Imre. Ezennel bizottságunk és nevemben gratulálok 
és átadnám neki a megbízó levelet. A helyi önkormányzati képviselő választási eredményeknél 18 
rontott szavazólap után 1112 érvényes szavazólapot számláltak a bizottságok, melyekről a 
következő határozatot hoztuk. Lantos István független jelölt 739 szavazatot, Csókási Zoltán 
független jelölt 681 szavazatot Tóth Tibor 666 szavazatot, Varga Árpád 558 szavazatot, Dr. Varga 
Szabolcs 502, Rényi László 445, Kun-Szabó Tibor 398, Tóth Alexandra 362, Vincze Róbert 283, 
Csókási Gabriella 254, Lesták Bertalan 220, Zólyomi-Katona Theodóra 184, Virág Sándor 150, 
Edlichné Fekete Piroska Éva 126, Bangó Péter 124, Szűcs Zoltánné 108 szavazatot kapott. A 
törvény értelmében Csengelén 6 fő képviselőt választhatunk. Így HVB határozata alapján a 
képviselő testületbe került: Lantos István, Csókási Zoltán, Tóth Tibor, Varga Árpád, Dr. Varga 
Szabolcs, Rényi László. Fellebbezés egyik HBV határozattal szemben sem érkezett hozzánk, így 
ezzel jogerősek. Gratulálunk nekik, és ugyanebben a sorrendben nekik is szeretném átadni a 
megbízó levelüket. Bízom benne, hogy a helyi választási bizottság munkája megfelelő volt. A 
választási eredmények megállapítása mellett megtartottuk a választás tisztaságát és biztosítottuk a 
törvényességet. Kívánok magam és a bizottsági társaim nevében nagyon sok erőt, jó egészséget 
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polgármester úrnak, és a megválasztott képviselőknek az elkövetkező öt év megfontolt 
munkájához. Köszönöm. 
 
dr. Tóth Tibor polgármester: Nagyon szépen köszönjük a beszámolót. Még egyszer nagyon 
szépen köszönöm a helyi választási bizottságnak, a helyi választási irodának, jegyző úrnak, dr. 
Jaksa Tibornak. Az elején elfelejtettem köszönteni, így ezt most pótlom ezt a hibámat. A 
választásokkal kapcsolatosan végzett munkát. Én szerintem a választásokon ezzel túl is léphetünk. 
Ez most itt lezárult. 
 
 
 
 
 
2. napirendi pont: Helyi önkormányzati képviselők eskütétele 
 
dr. Tóth Tibor polgármester: Következne az, hogy a helyi választási bizottság elnöke felkéri az 
eskütételre a képviselőket. 
 
Árvai Kálmánné helyi választási bizottság elnöke: Kérek mindenkit, hogy álljon fel. 
Természetesen az én szövegrész után mindenki a saját nevét mondja. Én, becsületemre és 
lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, 
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Települési, önkormányzati tisztviselő 
tisztségemből eredő feladataimat Csengele Község fejlődésének előmozdítása érdekében, 
lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a Magyar Nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy 
segélyen. 
 
Az esküokmányokat a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 
 
 
 
 
 
3. napirendi pont: Polgármester eskütétele 
 
dr. Tóth Tibor polgármester: A következő napirendi pontunk az én eskütételem lenne. Felkérem 
tisztelettel a rangidős képviselő urat, az eskü levételére. 
 
Tóth Tibor képviselő: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Nekem jutott az a megtisztelő 
feladat, hogy a polgármester úr, polgármesteri eskü szövegét felolvashatom. Én, becsületemre és 
lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, 
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségemből eredő 
feladataimat Csengele Község fejlődésének előmozdítása érdekében, lelkiismeretesen teljesítem. 
Tisztségemet a Magyar Nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segélyen. Engedjék meg, hogy 
elsőnek gratuláljak a polgármesternek. Szívből gratulálok. 
 
dr. Tóth Tibor polgármester: Köszönöm szépen. Egy kis technikai szünet amíg aláírjuk az eskü 
okmányokat. 
 
Az esküokmányt a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 
 
 
 
 
 
4. napirendi pont: Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 
dr. Tóth Tibor polgármester: A következő napirendi pont aljegyző úré. 
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Magamhoz ragadnám a szót. Technikai jellegű és egy kicsit kínos és 
unalmas napirendi pont következik. Polgármester úr illetményének és költségtérítésének 
megállapítása. Valójában a törvény nem nagyon enged kereteket, amelyek között a képviselő-
testület megállapíthatná polgármester úrnak a javadalmazását. Joggal adódik viszont a kérdés, 
hogy akkor miért is kell erről a Képviselő-testületnek, pláne egy ünnepélyes alakuló ülésen 
döntenie. A törvény azt mondja, hogy a polgármester felett a munkáltatói jogkör gyakorlója a 
Képviselő-testület. A százalékos mértéket ugyan meghatározza a jogszabály, viszont az, hogy 
forintra pontosan mennyi az az összeg, amit polgármester úrnak ezért a munkáért számfejteni kell, 
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azt a munkáltatói jogkör gyakorlójának kell meghatároznia. Eltekintenék attól, hogy nagyon végig 
vezessem, hogy milyen jogszabályból hogyan jött ki a matematika. Viszont ami elkerülhetetlen, 
hogy felolvassam azt a határozati javaslatot, amit majd polgármester úr fog szavazásra bocsátani. 
Amit meg kellene tárgyalni, és kérem a tisztelt Képviselő-testületnek az elfogadását: 1.) Csengele 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdésének c) pontja alapján 
Csengele Község Polgármesterének: dr. Tóth Tibor Imre (született: Szeged I., 1977. május 21., 
anyja neve: Sutka Terézia) 6765 Csengele, Akácfa utca 8. szám alatti lakos illetményét 2019. 
október 13. napjától kezdődően havonta bruttó 498 585,-Ft, azaz – Négyszázkilencvennyolcezer-
ötszáznyolcvanöt – forint összegben állapítja meg. 2.) Csengele Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján fent nevezett részére 2019. október 13. 
napjától kezdődően illetménye 15 %-ának megfelelő havi bruttó 74 788,-Ft, azaz – 
Hetvennégyezer-hétszáznyolcvannyolc – forint összegű költségtérítést állapít meg. Mielőtt kérdések 
hadával tetszenének bombázni, polgármester úr fizetése az közérdekű adat, tehát ezért nem is zárt 
ülés keretében tárgyaljuk. Sajnos, még egyszer mondom, ebben sok mozgástere nincs a 
Képviselő-testületnek, sőt semekkora. Kérem, hogy erről a szavazást a polgármester indítványára 
a Képviselő-testület tegye meg, köszönöm szépen. 
 
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Tisztelt képviselő társaim, kérem az előterjesztett javaslatról 
szavazni szíveskedjenek. Én a személyes érintettségem szeretném bejelenteni. Nyilván először ezt 
kellene megszavazni, hogy ezt elfogadjátok-e? 
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Ez egy ügyrendi javaslat, csak tájékoztatás végett mondom. Tehát a 
Képviselő-testületnek kell döntenie ilyen esetben arról, hogy polgármester urat kizárja-e a 
szavazásból. Erről vita nélkül kérem, hogy szavazzon a tisztelt Képviselő-testület. 
 
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Kérem szavazzatok, hogy kizártok-e a szavazásból, 
személyes érintettségem folytán. Tehát még egyszer mondom, hogy aki egyet ért azzal, hogy nem 
zártok ki a szavazásból, az tegye fel a kezét, az fog igennel szavazni. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
4 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
3 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
93/2019.(X.24.)Kt. határozat 
 
Tárgy: dr. Tóth Tibor személyes érintettsége 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján dr. Tóth Tibor 
polgármestert nem zárja ki a szavazásból. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) dr. Tóth Tibor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
 
 
dr. Tóth Tibor polgármester: Kicsit groteszk helyzet, de igazából a törvény taxative hozza azt, 
hogy mennyi az annyi, tehát nagy jelentősége tényleg nincs. Ez egy jogtechnikai csavar a 
történetben, hogy nyilván erről szavazni kell az első ülésen. Ha nem szavazzuk meg akkor is ennyi. 
Akkor aki az aljegyző úr által ismertetett határozati javaslattal egyet ért, az Mötv. vonatkozó 
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rendelkezése szerinti havi javadalmazásommal, illetve az ahhoz kapcsolódó költségtérítéssel, 
kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
1 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
94/2019.(X.24.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
1.) Csengele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) 
bekezdésének c) pontja alapján Csengele Község Polgármesterének: dr. Tóth Tibor Imre (született: 
Szeged I., 1977. május 21., anyja neve: Sutka Terézia) 6765 Csengele, Akácfa utca 8. szám alatti 
lakos illetményét 2019. október 13. napjától kezdődően havonta bruttó 498 585,-Ft, azaz – 
Négyszázkilencvennyolcezer-ötszáznyolcvanöt – forint összegben állapítja meg. 
 
2.) Csengele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján 
fent nevezett részére 2019. október 13. napjától kezdődően illetménye 15 %-ának megfelelő havi 
bruttó 74 788,-Ft, azaz – Hetvennégyezer-hétszáznyolcvannyolc – forint összegű költségtérítést 
állapít meg. 
 
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
 
Felelős: dr. Jaksa Tibor aljegyző 
 
A határozatot kapja: 
1.) dr. Tóth Tibor Imre polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Magyar Államkincstár 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
 
 
dr. Tóth Tibor polgármester: A mai ünnepi alakuló ülésünkre egyetlen egy napirendi pontot 
terveztünk még és után hagynánk a testületi ülés után arra szót, hogy a lakosság is kérdéseit, 
észrevételeit feltegye. Az alpolgármester személyének megállapítása, illetve javaslattétel az 
alpolgármester személyére. Hiszen az alpolgármester a mai testületi ülésen nem lesz 
megválasztva, mivel a törvény értelmében alpolgármestert a Képviselő-testület titkos szavazással 
választ, és most itt a titkos szavazás feltételei értelemszerűen nem adottak. Viszont amiatt, amit 
én az indulásom során, a kampánygyűlés alatt is mondtam. Illetve végig ugye a lakossággal való 
kapcsolattartás során folyamatosan hangoztattam, hogy Önöket a döntésekbe be fogom vonni, 
illetve az Önök véleményét mindenképpen ki kérem, a fontosabb döntések előtt. Így itt ez az első 
remek alkalom, hogy erről Önök értesüljenek, hogy ki az, akit én alpolgármesteri tisztség 
ellátására javaslok. Nyilván ugye az Mötv. azt mondja, hogy a képviselő testület a polgármester 
javaslatára a képviselő testület tagjai közül alpolgármestert választ, titkos szavazással. Azért 
nekem kell javasolni, hiszen az én munkám segítésére választjuk az alpolgármestert. A Képviselő-
testületünk tagjai közül, nagyon szép eredményeket értek el az első, második, harmadik helyen 
befutó képviselők. Volt erre példa, hogy az alpolgármestert úgy választották, hogy aki a legtöbb 
szavazatot kapta, volt arra is példa, hogy a rangidős vitte el ezt a szerepet. Én ezen nagyon sokat 
gondolkodtam, illetve volt már hogy Önökkel is beszélgettem, hogy Önök kit tartanának erre a 
legalkalmasabbnak. Lantos István volt, aki az első helyen befutott a képviselők között a szavazat 
számokat tekintve. Ő viszont 2006 és 2010 között volt már alpolgármester, tehát ő ezzel a 
labdával már játszott. Semmi baj nem volt ezzel, nyilván nem arról van szó, hogy ezzel akarom 
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HATÁROZATOK JEGYZÉKE 
 
Sorszám Tárgy Határidő 
92/2019.(X.24.)Kt. határozat Napirendi pontok elfogadása azonnal 
93/2019.(X.24.)Kt. határozat dr. Tóth Tibor személyes érintettsége azonnal 
94/2019.(X.24.)Kt. határozat Polgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapítása 
azonnal 

 




















