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Képviselő-testület 
Szigliget 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 21-én, 18.00 
órakor tartott alakuló üléséről. 
 
Az ülés helye: Básti Lajos Közösségi Ház (Szigliget, Kossuth utca 23.) 
 
Jelen vannak: 

Balassa Balázs  polgármester 
Káli Magdolna képviselő 
Dr. Karasszon Diana képviselő 
Balassa Dániel  képviselő 
Pupos Ferenc képviselő 
 

Tanácskozási joggal meghívott: 
Lutár Mária  jegyző 
Molnár Ferenc HVB elnökhelyettes  

 
A lakosság részéről 3 fő 
 
Balassa Balázs polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt és a meghívottakat. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az alakuló ülést megnyitja. 
Javasolja, hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat fogadják el. 
 
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.  Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása 
5.  Az alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának és költségtérítésének 

megállapítása 
6.  A polgármester illetményének megállapítása 
7.  Megbízás a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára 
8.  Az önkormányzat gazdasági programjának előkészítése 
9.  Tájékoztató a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségéről 
10.  Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása 
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1. Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
 
Balassa Balázs polgármester: Felkéri Molnár Ferencet a Helyi Választási Bizottság 
elnökhelyettesét, hogy ismertesse a választás eredményét. 
 
Molnár Ferenc HVB elnökhelyettes: A 2019. október 13-án megtartott önkormányzati 
választások rendben lezajlottak. A szavazás során rendkívüli esemény nem történt. A 
községben nyilvántartásba vett szavazópolgárok száma 823 fő. A szavazáson 450 
választópolgár jelent meg, hogy a jelöltekre leadja szavazatát. A polgármester jelöltekre 
leadott szavazatok közül 397 volt az érvényes szavazatok száma. A polgármester választáson 
egy jelölt Balassa Balázs indult, 397 érvényes szavazatot kapott, így a megválasztott 
polgármester Balassa Balázs.  
A képviselőválasztás során a jelöltek Mészáros István 107, Szalainé Bárány Éva Mária 106, 
Káli Mária Magdolna 239, Mezey Artur László 69, Balassa Dániel 220, Idrányi Péter Miklós 
74, Havasi Rita 23, Kaszás Lajos Attiláné Kovács Edit 34, Flórián Tamás Krisztián 51, Szabó 
Tibor 141, Szabó Tibor András 150, Dr. Karasszon Diana Klára 167, Pupos Ferenc 175 
szavazatot kapott. A megválasztott képviselők: Káli Mária Magdolna, Balassa Dániel, Dr. 
Karasszon Diana Klára, Pupos Ferenc. 
 
 
2. Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 
 
Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény 28. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzati képviselő 
a képviselő-testület alakuló ülésén esküt tesz és erről okmányt ír alá. Felkéri Molnár Ferencet 
az eskü vételére. 
 
Molnár Ferenc HVB elnökhelyettes: Felkéri a képviselőket, hogy álljanak fel, és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 1. melléklete 
szerinti esküt tegyék le.  
 
(Az esküszöveget előmondja: Molnár Ferenc) 
 
eskü szövege: 
 

„Én, …………. (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 
is megtartatom; önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Szigliget község 
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 
nemzet javára gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Molnár Ferenc HVB elnökhelyettes: Felkéri a polgármestert, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 63. §-a alapján a törvény 1. melléklete 
szerinti esküt tegye le.   
 
(Az esküszöveget előmondja: Molnár Ferenc) 
 
eskü szövege: 
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„Én, …………. (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 
is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Szigliget község fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Molnár Ferenc felkéri a polgármestert és a képviselőket, hogy az esküokmányt írják alá. 
 
(Eskü okmányok aláírása.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Megköszöni a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesének 
tájékoztatóját, és a bizottságnak a választások lebonyolításával kapcsolatban végzett 
munkáját. 
 
 
3. A polgármester programjának ismertetése 
 
Balassa Balázs polgármester: „Az elmúlt választási ciklusokhoz hasonlóan a következő 5 
évre is elkészítettem egy fejlesztési koncepciót, mely természetesen nincsen kőbe vésve, a 
következő időszak feladata lesz, hogy összhangba hozzuk a testületi elképzelésekkel. 
Fontosnak tartom a szociális háló fenntartását, kibővítését, az óvoda, általános iskola további 
támogatását, fejlesztését. Az iskolában tovább kell folytatni a nyílászárók és a vizesblokkok 
korszerűsítését, a héjazat cseréjét. Az óvoda épület felújítása, korszerűsítése ugyancsak 
időszerű. Itt a tetőcserére, fűtéskorszerűsítésre gondolok elsősorban. 
Fontos lenne a Major-i épületek további vásárlása, felújítása, új célok szerinti fejlesztése. Az 
elmúlt években elkezdtük a település területén található közutak korszerűsítését. Ezt a 
következő öt évben is folytatni kell. A Réhelyi út befejezését követően a Kossuth utca 
Kisfaludy utcai elágazójáig terjedő szakaszával folytatódna a fejlesztés. Fontos lenne a 71-es 
úttól a Főtérig kialakítani egy járdát, mely biztonságossá tenné a gyalogosforgalmat. Több 
önkormányzati út felújításának is meg kell valósulni ebben a ciklusban. Ezek közé tartozik a 
Vilmahegyi út, Dózsa utca, Rókarántói út és a Kisfaludy utca várparkolóig terjedő szakasza. 
A település hosszú távú érdeke, hogy csökkentsük a gépkocsiforgalmat. Ennek érdekében a 
település bejáratainál ki kell alakítani parkolókat, és innen elektromos buszokkal szállítanánk 
az embereket. A kerékpáros közlekedés feltételeit is javítani kell a településen belül. Erre több 
alternatíva van.  
Régóta tervezzük a Szabadság utcai járda korszerűsítését, vagy éppen a nyaralóövezet 
csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítését. Örülnék, ha ezekre sor kerülne ebben a 
ciklusban.  
Több turisztikai fejlesztés is szerepel a koncepciómban. Ilyen például a „Történelmi 
játszóház” a „Sajkás kiállítótér”, vagy éppen a „Pajta színtér”. Természetesen nem szabad 
megfeledkezni a jelenleg legnagyobb két turisztikai attrakciónk a vár és a strand folyamatos 
fejlesztéséről, korszerűsítéséről sem.  
Jelenleg nincsen megoldva, sem a polgárőrség, sem pedig a körzeti megbízott irodája. A posta 
melletti területre egy épületet lehetne „felhúzni”, ahol az alsó szinten két iroda (polgárőrség, 
körzeti megbízott), valamint két garázs, a tetőtérben egy szolgálati lakás lenne kialakítva. 
Ezek a főbb fejlesztési célok, de emellett rengeteg apróbb fejlesztést kell majd 
megvalósítanunk annak érdekében, hogy a településünk élhetőbb legyen.” 
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4. Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint 
a Képviselő-testületnek egy állandó bizottsága van, az Ügyrendi Bizottság. Az alakuló ülésen 
meg kell választani a bizottság elnökét és tagjait.  
A polgármester és az alpolgármester nem lehet a bizottság elnöke, tagja.  
 
Javasolja, hogy a bizottság elnökének Dr. Karasszon Diana Klára, tagjának Pupos Ferenc és 
Balassa Dániel képviselőket válassza meg a Képviselő-testület. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
112/2019. (X.21.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Ügyrendi Bizottság elnökét és tagjait az alábbiak szerint 
megválasztja. 
A bizottság elnöke: Dr. Karasszon Diana Klára, 
A bizottság tagjai: Pupos Ferenc, Balassa Dániel. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az SZMSZ 
függelékét a döntésnek megfelelően aktualizálja. 
Felelős: Lutár Mária jegyző  
Határidő: 2. pontra 2019. október 27. 

 
 
5. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: A Képviselő-testület - saját tagjai közül - a polgármester 
javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, 
munkájának segítésére alpolgármestert választ. A titkos szavazást az Ügyrendi Bizottság 
bonyolítja le.   
Az alpolgármesteri tisztségre Káli Mária Magdolna képviselőt javasolja.  
 
A polgármester titkos szavazás előkészítése és a szavazás időtartamára szünetet rendel 
el. 
 
Szavazás 
 
Az Ügyrendi bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás eredményét. 
 
Dr. Karasszon Diana Klára képviselő: Az urnában 5 szavazólapot talált a bizottság, 
melyből 4 szavazólap volt érvényes, 1 szavazólap érvénytelen. Az alpolgármester személyére 
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tett javaslat alapján 4 igen szavazattal Káli Mária Magdolnát választották meg 
alpolgármesternek. 
 
A szavazás eredményéről szóló jegyzőkönyv a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Balassa Balázs polgármester: Felkéri az alpolgármestert, hogy az esküt tegye le.  
 
(Az esküszöveget előmondja: polgármester) 
 

„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 Szigliget Község 
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 
nemzet javára gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
(Eskü okmány aláírása) 
 
Balassa Balázs polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény úgy 
rendelkezik, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület 
állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester 
tiszteletdíja 90%-át. A javasolja, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70 %-ában határozza meg a képviselő-
testület. A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ban 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.  
 
A fentiek figyelembevételével az alpolgármester tiszteletdíját 139.600 Ft-ban, költségtérítését 
20.940 Ft összegben javasolja megállapítani.  
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
113/2019. (X.21.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete titkos 
szavazással Káli Mária Magdolnát választotta meg 
alpolgármesternek.  
 
2. A Képviselő-testület az alpolgármester tiszteletdíját 2019. 
október 21. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. 
§ (2) bekezdés alapján: 139.600 Ft-ban határozza meg. 
 
3. Az alpolgármester költségtérítése 2019. október 21. napjától 
az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján: 20.940 Ft.  
 
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges 
munkaügyi intézkedéseket tegye meg.  
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Felelős: Lutár Mária jegyző  
Határidő: a 4. pontra 2019. október 27.  
 

Balassa Balázs polgármester átadja az ülés vezetését Káli Mária Magdolna alpolgármesternek. 
 
6. A polgármester illetményének megállapítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Káli Mária Magdolna alpolgármester: Balassa Balázs jelöltként történő indulásakor úgy 
nyilatkozott, hogy megválasztása esetén a polgármesteri tisztséget főállásban kívánja ellátni.  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény meghatározza, hogy a polgármester 
illetményének összege megegyezik az államtitkár illetményének 40 %-ával. Az államtitkár 
illetménye 997.170 Ft. Ennek 40 %-a a polgármestert megillető díjazás, mely 398.900 Ft. A 
polgármester költségtérítése illetményének 15%-a, mely 59.840 Ft.  
 
Ettől a szabályozástól eltérni nem lehet, így javasolja, hogy Balassa Balázs polgármester 
illetményét 398.900 Ft összegben, költségtérítését 59.840 Ft összegben határozza meg a 
képviselő-testület. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
114/2019. (X.21.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Községi Önkormányzata Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy Balassa Balázs polgármester illetménye 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) 
bekezdésének b) pontja alapján 398.900 Ft.  
A polgármester költségtérítése az Mötv. 71. § (6) bekezdése 
alapján 59.840 Ft.  
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges 
munkaügyi intézkedéseket tegye meg.  
Felelős: Lutár Mária jegyző  
Határidő: 2. pontra 2019. október 27. 
 

Káli Mária Magdolna alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Balassa Balázs 
polgármesternek. 
 
7. Megbízás a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen 
megalkotja, vagy felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület adjon megbízást a jegyzőnek az SZMSZ átfogó 
felülvizsgálatára. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
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A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
115/2019. (X.21.) Kt.    

h a t á r o z a t 
     

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: 2019. november 21. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
8. Az önkormányzat gazdasági programjának előkészítése  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény szerint a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési 
elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti. A gazdasági programot, 
fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
116/2019. (X.21.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 

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: 2020. április 21. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
9. Tájékoztató a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről 
(A tájékoztatás a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület tagjai az ülés meghívójával egyidejűleg 
tájékoztató anyagot kaptak az önkormányzati képviselők és a polgármesterek 
összeférhetetlenségi szabályairól. Tájékoztatja a képviselőket, hogy Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény szerint az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi 
okot a megválasztásától vagy az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc 
napon belül köteles megszüntetni. 
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10. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Tapolca Környéki 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába a Társulás megállapodása szerint tagot delegál a 
képviselő-testület. Javasolja, hogy a társulási tanácsban az Önkormányzatot a korábbi 
évekhez hasonlóan a polgármester, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármester 
képviselje.  
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
117/2019. (X.21.) Kt.    
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Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca 
Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 4.1 
pont a) alpontja értelmében Balassa Balázs polgármestert 
delegálja a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsába. A polgármestert akadályoztatása esetén az 
alpolgármester képviseli.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte 
a Képviselők munkáját és az ülést 19.20 órakor bezárta. 

 
 

Kmf. 
 
 
 

 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 


