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Képviselő-testület 
Szigliget 

 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 16-án 16.30 
órai kezdettel tartott alakuló üléséről. 
 
Az ülés helye: Básti Lajos Közösségi Ház (Szigliget, Kossuth u. 23.) 
 
Jelen vannak: 
 Balassa Balázs polgármester 
 Dr. Karasszon Diana képviselő 
 Káli Magdolna képviselő 
 Szalainé Bárány Éva képviselő 
 Szabó Tibor képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 Varga Sándor Helyi Választási Bizottság elnöke 

Lutár Mária jegyző 
 Dr. Takács Nóra aljegyző 
 
A lakosság részéről 7 fő 
 
Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, a Helyi Választási 
Bizottság elnökét, jegyzőnőt, aljegyző asszonyt. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 
fővel határozatképes. 
Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény 43. § (1) – (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület az alakuló ülését 
a választást követő 15 napon belül tartja meg. Az alakuló ülést a polgármester hívja össze és 
vezeti.  
 
Javasolom, hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
2. Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 
3. A polgármester programjának ismertetése 
4. Alpolgármester megválasztása 
5. Alpolgármester eskütétele 
6. A polgármester illetményének megállapítása 
7. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
8. Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása 
9. Megbízás a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára 
10. Az önkormányzat gazdasági programja előkészítése 
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Felkéri Varga Sándort a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy az önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választása eredményéről tájékoztassa a jelenlévőket. 
 
1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
 
Balassa Balázs polgármester: Felkéri Varga Sándort a Helyi Választási Bizottság elnökét, 
hogy az önkormányzati képviselők és polgármesterek választása eredményéről tájékoztassa a 
jelenlévőket. 
 
(Varga Sándor ismerteti a választás eredményét. Tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
2. Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 
 
Balassa Balázs polgármester: Felkéri Varga Sándort a Helyi Választási Bizottság elnökét az 
eskük vételére.  
 
Varga Sándor HVB elnök: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 28. § (2) bekezdése értelmében az 
önkormányzati képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén esküt tesz és erről okmányt ír alá.  
Felkéri a képviselőket, hogy álljanak fel, és az esküt tegyék le.  
(Az esküszöveget előmondja: Varga Sándor HVB elnök) 
 
Az eskü szövege: 
 

„Én, …………. (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 

is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Szigliget község előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 
Varga Sándor HVB elnök: Felkéri a polgármestert, hogy Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 63. § szerinti esküt tegye le.  
(Az esküszöveget előmondja: Varga Sándor HVB elnök) 
 
Az eskü szövege: 
 

„Én, …………. (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 

is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Szigliget Község 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 
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Varga Sándor HVB elnök: Felkéri a polgármestert és a képviselőket, hogy az esküokmányt 
írják alá. 
 
(A polgármester és a képviselők aláírták az esküokmányokat. Esküokmányok a 
jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Varga Sándor HVB elnök sok sikert kíván a polgármester és a képviselő-testület munkájához 
és átadja a megbízólevelet a polgármesternek és a képviselőknek. 
 
Balassa Balázs polgármester: Megköszöni a Helyi Választási Bizottság elnökének 
tájékoztatóját, és a bizottságnak a választások lebonyolításával kapcsolatban végzett 
munkáját. 
 
3. A polgármester programjának ismertetése 
 
Balassa Balázs polgármester: Szigliget számára csak egy lehetőség maradt a turisztikai 
„elemek” fejlesztése. Ezen belül is a minőségi és egyedi turisztikai attrakciók, körének 
bővítése. Az elmúlt 12 év munkája megteremtette az alapját az építkezésnek. Örömmel 
mondhatom, hogy szinte az egész ciklusra elegendő projekt ötlet, tervek, koncepciók lapulnak 
a íróasztalom fiókjában. Ez jó alapot jelent az új testület számára. Természetesen a most 
felálló képviselő-testület feladata lesz, hogy az év végéig elkészítse az előttünk álló őt év 
fejlesztési koncepcióját. Szeretnék felsorolni az előző testület által fontosnak tartott fejlesztési 
elemet. Elkészült a vár öt éves koncepciója. A Főtér egységes anyaghasználaton alapuló 
fejlesztése, az önkormányzati hivatal épületének korszerűsítése, nyilvános WC, buszmegálló 
építése. Elkezdődtek a tárgyalások az állami utak egy részének közös finanszírozásban zajló 
fejlesztésére vonatkozóan. Fontos a településen belül új kerékpárutak, járdák építése. Az 
intézményeink megtartása, a tulajdonunkban lévő épületek folyamatos korszerűsítése. Sajnos 
az országos tendencia nálunk is érezhető. Fogy a lakosság a településen, a fiatalok 
elvándorolnak. Annak érdekében, hogy ezt a tendenciát megállítsuk, nagyobb hangsúlyt kell 
fektetnünk a munkahelyteremtésre, és ez nemcsak azt jelenti, hogy az önkormányzat hoz létre 
munkahelyeket, hanem megfelelő környezetet teremt az új vállalkozások elindítására. 
Szerencsére még sokáig tudnék beszélni a fejlesztési elképzelésekről, pl. a horgászturizmus 
erősítése érdekében horgászkikötő építése, az önkormányzat kivitelezésében minőségi 
szálláslehetőség létrehozása, önkormányzati utak karbantartása stb. Szerencsére anyagilag és 
lehetőségek tekintetében is egy jó helyzetben álló települést irányíthatunk. Azt viszont nem 
szabad elfelejtenünk, hogy ezeket a célokat csak a lakossággal közösen tudjuk megvalósítani. 
A lakosoknak, is részt kell venni a közös munkában. Ez az én olvasatomban csak annyit 
jelent, hogy minden ingatlantulajdonos gondozza a területeit a háza előtti közterületet, árkot, 
járdát. 
 
4. Alpolgármester megválasztása: 
 
Balassa Balázs polgármester: A Képviselő-testület - saját tagjai közül - a polgármester 
javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, 
munkájának segítésére alpolgármestert választ.  
Javasolom, hogy a Képviselő-testület a titkos szavazás lebonyolítására 3 fős szavazatszámláló 
bizottságot hozzon létre.  
A bizottság elnökének Káli Magdolna, tagjainak dr. Karasszon Diana és Szalainé Bárány Éva 
képviselőket javasolom megválasztani. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 3 fős szavazatszámláló bizottság létrehozásáról szóló 
határozatot elfogadni szíveskedjen.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
118/2014 (X. 16.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 fős 
szavazatszámláló bizottságot hoz létre az alpolgármester 
megválasztását szolgáló titkos szavazás lebonyolítására.  
A szavazatszámláló bizottság  
elnöke:  Káli Magdolna 
tagjai:   dr. Karasszon Diana 
  Szalainé Bárány Éva 

 
Balassa Balázs polgármester: A polgármester feladata, hogy javaslatot tegyen az 
alpolgármester személyére. Én az elmúlt 4 évhez hasonlóan Szabó Tibort javaslom. 
Természetesen indokolom is javaslatomat. Képviselőtársamnak már ez lesz a hatodik ciklusa. 
Az elmúlt 16 évben közösen dolgoztunk a településünkért és ez alatt az idő alatt kialakult 
köztünk egy gyümölcsöző munkakapcsolat. A másik érv, hogy egy olyan személyre van 
szükségem, aki szinte minden napszakban „mozgósítható”. Kérem képviselőtársaim 
támogatását. Még azt szeretném megjegyezni, hogy nem a rátermetségét vonom kétségbe a 
többi képviselőtárasamnak az alpolgármesteri pozíció betöltésére vonatkozóan, hanem az 
előzőekben felsorolt érvek mentén döntöttem.  
A titkos szavazás előkészítése és a szavazás időtartamára szünetet rendelek el. 
 
(Titkos szavazás)  
 
Káli Magdolna szavazatszámláló bizottság elnöke: Ismerteti a titkos szavazás eredményét. 
A szavazás eredményéről szóló jegyzőkönyv a jegyzőkönyv melléklete. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
119/2014. (X. 16.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
alpolgármestert megválasztó titkos szavazás során Szabó Tibor 
képviselőt választotta meg alpolgármesternek.  

 
 
5. Alpolgármester eskütétele 
 
Balassa Balázs polgármester: Felkéri az alpolgármestert, hogy a 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 63. § szerinti esküt tegye le.  
 
(Az esküszöveget előmondja: Balassa Balázs polgármester) 
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„Én, ………………….(eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 

is megtartatom; az alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Szigliget Község 

fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 

nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 
(Szabó Tibor alpolgármester aláírja az esküokmányt.) 
 
Balassa Balázs polgármester átadja az ülés vezetését az alpolgármesternek. 
 
 
6. A polgármester illetményének megállapítása 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 64. §-a szerint a polgármester 
tisztségét főállásban vagy társadalmi megbízatásban látja el. Főállású a polgármester, ha 
főállású polgármesterként választották meg. A polgármestert főállású polgármesterként 
választották meg, illetménye a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői 
illetménypótlékából álló illetményének 40 %-a. Ez összegszerűen 299.200 Ft. 
A polgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre – 
44.880 Ft - jogosult. 
 
Javasolom, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 71. § (4) bekezdése szerint Balassa Balázs polgármester illetményét 2014. október 
12-től 299.200 Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület. 
 
Javasolom, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 71. § (6) bekezdése szerint Balassa Balázs polgármester költségtérítését 2014. 
október 12-től 44.880 Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi  
 
120/2014. (X. 16.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t: 
 
1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdése értelmében Balassa 
Balázs polgármester illetményét 2014. október 12. napjától 
299.200 Ft, azaz Kettőszázkilencvenkilencezer-kettőszáz 
forintban állapítja meg.   
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2. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése értelmében Balassa 
Balázs polgármester költségtérítését 2014. október 12. napjától 
44.880 Ft, azaz Negyvennégyezer-nyolcszáznyolcvan forintban 
állapítja meg.   
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szabó Tibor alpolgármester 

 
 
Balassa Balázs polgármester átveszi az ülés vezetését. 
 
7.  Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
Balassa Balázs polgármester: A Képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben 
állapítja meg, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett 
írásbeli nyilatkozatával lemondhat. A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a 
tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.  
A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 149.600,-Ft, ennek 70-90 %-a 
összegszerűen 104.720-134.640,-Ft közötti összeg. 
 
Az alpolgármester tiszteletdíját 104.720 Ft összegben javaslom megállapítani.  
 
Javasolom, hogy a Képviselő-testület Szabó Tibor alpolgármester tiszteltdíját Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése szerint 
2014. október 12-től havi 104.720 Ft összegben állapítsa meg. 
 
Javasolom, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
80. § (3) bekezdése szerint Szabó Tibor alpolgármester költségtérítését 2014. október 12-től 
havi 15.700 Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi  
 
121/2014. (X. 16.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 

1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében Szabó Tibor 
alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 12. napjától 104.720 
Ft, azaz Egyszáznégyezer-hétszázhúsz forintban állapítja meg.   
 
2. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése értelmében Szabó Tibor 
alpolgármester költségtérítését 2014. október 12. napjától 
15.700 Ft, azaz Tizenötezer-hétszáz forintban állapítja meg.   
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
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8. Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjainak megválasztása 
 
Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint 
a Képviselő-testületnek egy állandó bizottsága, az Ügyrendi és Szociális Bizottsága van. 
A bizottság feladatai: 

 A polgármester, a képviselők és bizottsági tagok összeférhetetlenségével kapcsolatos 
eljárás előkészítése, ezzel kapcsolatos vélemény, javaslat kidolgozása és előterjesztése 
a képviselő-testület elé; 

 A képviselő-testület hatáskörébe tartozó választások, titkos szavazás lebonyolítása, 
szavazatszámlálása és összesítése, eredményének megállapítsa és közlése; 

 A polgármester, az önkormányzati képviselők és hozzátartozóik 
vagyonnyilatkozatának vizsgálata, nyilvántartása és ellenőrzése; 

 A polgármester illetményével és egyéb juttatásával kapcsolatos előterjesztések 
előkészítése és képviselő-testület elé terjesztése; 

 Döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ügyekben. 
 
Javasolom, hogy a jövőben a szociális feladatokat a képviselő-testület lássa el. A bizottság a 
továbbiakban csak ügyrendi bizottságként működjön. Ezt a változást a szervezeti és működési 
szabályzatban is át kell vezetni, ezért javasolom, hogy e napirendi pontot a képviselő-testület 
vegye le napirendről. Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 5 igen szavazat, 
köszönöm.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjainak 
megválasztása napirendi pontot levette a napirendről.  
 
9. Megbízás a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára 
 
Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen 
megalkotja vagy felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét.  
Javasolom, hogy a Képviselő-testület adjon megbízást a jegyzőnek az SZMSZ átfogó 
felülvizsgálatára. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
122/2014. (X. 16.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t  
 
1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megbízza a polgármestert és a jegyzőt a Szervezeti és Működési 
Szabályzat felülvizsgálatával, és felkéri a polgármestert, hogy 
terjessze elő a képviselő-testület soron következő ülésén.   
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
10. Az önkormányzat gazdasági programjának előkészítése 
 
Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (1) bekezdése szerint a 
képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési 
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tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. A gazdasági programot, 
fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. 
 
Javasolom, hogy a Képviselő-testület adjon megbízást a polgármesternek az önkormányzat 
gazdasági programjának elkészítésére. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
123/2014. (X. 16.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megbízza a polgármestert a gazdasági program, valamint a 
fejlesztési terv elkészítésével, és felkéri, hogy Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
116. § (5) bekezdésében meghatározott 6 hónapos határidőn 
belül terjessze a képviselő-testület elé.  
 
Határidő: 2014. április 16. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület tagjai az ülés előtt tájékoztató anyagot 
kaptak az önkormányzati képviselők és a polgármesterek összeférhetetlenségi szabályairól. 
Tájékoztatom a képviselőket, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 37. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati képviselő az 
összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől 
számított harminc napon belül köteles megszüntetni. 
 
Tájékoztatja továbbá a képviselő-testület tagjait, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés j) pontja értelmében az önkormányzati 
képviselő az eskütételt követően 3 hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal által 
szervezett képzésen.  
 
Több napirendi pont nem lévén a testületi ülést a polgármester 17.10 órakor lezárta. 
 

Kmf. 
 
 
 

Balassa Balázs        Lutár Mária 
  polgármester                  jegyző 
 


