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Képviselő-testület 
Szigliget 
 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült: Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26.-án 
16.30 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Básti Lajos Közösségi Ház (Szigliget, Kossuth u. 23.) 
 
Jelen vannak: 

Balassa Balázs polgármester 
Káli Magdolna képviselő 
Szalainé Bárány Éva képviselő 
Szabó Tibor alpolgármester 

 
Távolmaradását bejelentette: 

Dr. Karasszon Diána képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívott: 

Lutár Mária jegyző 
 
Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Javasolom, hogy a meghívó 
szerinti napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 

1. Polgármester 2015. évi jutalmának meghatározása 
 
Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a döntéshozatalban nem 
kívánok részt venni, az ülés vezetését átadom Szabó Tibor alpolgármesternek. 
 
Balassa Balázs polgármester elhagyta az üléstermet. A képviselők száma 3 fő. 
 
 
1. Polgármester 2015. évi jutalmának meghatározása 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Felkérem az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
bizottság javaslatát.   
 
Káli Magdolna ügyrendi bizottság elnöke: A 2015 évi költségvetés tervezése során a 
polgármester részére 1 havi jutalmat tervezett a képviselő-testület. A bizottság javaslata, hogy 
a polgármestert a 2015 évben teljesített munka alapján 1 havi bérének megfelelő összegű 
jutalomban részesítse. 
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Szabó Tibor alpolgármester: Javasolom, hogy a képviselő-testület Balassa Balázs 
polgármester részére 1 havi bérének megfelelő, 299.000 Ft összegű jutalmat állapítson meg. 
Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 3 igen szavazat. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
127/2015. (XI. 26.) Kt.   

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
polgármester részére egyhavi bérének megfelelő 299.000 Ft 
összegű jutalmat állapít meg.  
Megbízza az alpolgármestert, hogy a jutalom kifizetéséről 
gondoskodjon.  
Felelős: Szabó Tibor polgármester 
Határidő: 2015. november 30. 

 
Balassa Balázs polgármester visszatér az ülésterembe. A képviselők száma 4 fő. 
 
Balassa Balázs polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, köszönöm a megjelenést, az 
ülést 16.20 órakor bezárom. 
 
 

K.m.f 
 
 
 
 

 Balassa Balázs Lutár Mária 
 polgármester jegyző 
 


