
 

Alakuló ülés 

 

 

Szabó Tibor korelnök:  

Köszönti az alakuló ülésen megjelenteket. 

Megállapítja a határozatképességet  

Ismerteti az ülés meghívó szerinti javasolt napirendjét. 
 

1./ Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, 

2./Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele,                     

megbízólevelek átadása 

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./ Vegyes ügyek 

 Az önkormányzat gazdasági programja előkészítése 

 Megbízás a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára 
 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta. 

 

1./ Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, 

megbízólevelek átadása 

 

Szabó Tibor korelnök: Felkéri Varga Sándort a Választási Bizottság elnökét, 

hogy a választás eredményét ismertesse a megjelentekkel. 

 

2./ Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele,  megbízólevelek 

átadása 

 

Szabó Tibor korelnök: Felkéri a képviselőket, hogy az 1994. évi LXIV. 

törvény 1. § (7) bekezdés szerinti esküt tegyék le. (Az eskü szöveget előmondja: 

Varga Sándor) 

 

Szabó Tibor korelnök: Felkéri a polgármestert, hogy az 1994. évi LXIV. 

törvény 1. § (7) bekezdés szerinti esküt tegye le. (Az eskü szöveget előmondja: 

Varga Sándor) 



  

(Eskü okmányok aláírása, Varga Sándor átadja a megbízóleveleket) 

 

Szabó Tibor korelnök: Megköszöni a Választási Bizottság elnökének 

tájékoztatóját, és a bizottságnak a választások lebonyolításával kapcsolatban 

végzett munkáját. 

 

Az ülést továbbra is a korelnök vezeti, mivel a polgármester a további 

napirendi pontokban érintett. 

 

3./ A polgármester programjának ismertetése 

 

Szabó Tibor korelnök: Felkéri a polgármestert ismertesse polgármesteri 

programját. 

 

Szabó Tibor korelnök átadja az ülés vezetését Balassa Balázs 

polgármesternek. 

 

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 

szavazatszámláló bizottságot hozzon létre. A bizottság elnökének Káli 

Magdolna, tagjainak Balassa Sándor és Baráth Sándor képviselőket javasolom 

megválasztani. 

 

A javaslatot felteszi szavazásra.  

 

Megállapítja a szavazás eredményét. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy alpolgármesternek Szabó Tibor 

képviselőt válassza meg a Képviselő-testület.  

 

A polgármester a szavazás időtartamára szünetet rendel el. 

 

 

Káli Magdolna szavazatszámláló bizottság elnöke: Ismerteti a szavazás 

eredményét. 

 

Az urnában talált szavazólapok száma: 

Az érvényes szavazólapok száma: 



….. alpolgármester jelöltre leadott szavazatok száma: 

A megválasztott alpolgármester: ……….. 

 

 

5./ Alpolgármester eskütétele 

 

Balassa Balázs polgármester: Felkéri az alpolgármestert, hogy az 1994. évi 

LXIV. törvény 1. § (7) bekezdés szerinti esküt tegye le. (Az eskü szöveget 

előmondja: Balassa Balázs polgármester) 

 

(Eskü okmány aláírása) 

 

A polgármester átadja az ülés vezetését az alpolgármesternek. 

 

6./ A polgármester illetményének megállapítása 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Bejelenti, hogy előzetes egyeztetés alapján a 

polgármester a döntéshozatalban nem vesz részt. 

 

(Balassa Balázs elhagyja az üléstermet.) 

 

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a polgármester illetményét a 

képviselő-testület a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló,  valamint a köztisztviselők 

jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit figyelembe véve, összegszerűen 

állapítja meg. Az polgármester illetménye a megválasztását megelőző 

polgármesteri illetménye összegénél nem lehet kevesebb. A polgármester 

illetménye megválasztását megelőzően 329.700 Ft volt. Javasolom, hogy a 

képviselő-testület a polgármester illetményét 2010. október 3-tól 329.700 Ft 

összegben állapítsa meg.  
 

Határozati javaslat 

 

A Képviselő-testület Balassa Balázs polgármester illetményét a 

polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 

törvény 3. § (2) bekezdése, valamint a 4/A. § (3) bekezdése 

alapján 2010. október 3-tól 329.700 Ft-ban határozza meg. 

Megbízza a körjegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Közép-

dunántúli Regionális Igazgatóságát a határozat kivonat 

megküldésével tájékoztassa az illetmény folyósítása céljából. 

 



Balassa Balázs polgármester visszatér az ülésterembe. 

 

 

7./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

 

Balassa Balázs polgármester: A Képviselő-testület a társadalmi megbízatású 

alpolgármesternek tiszteletdíjat állapíthat meg, úgy, hogy az ne érje el a 

társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját.  

Javasolom, hogy a Képviselő-testület az alpolgármester tiszteltdíját 2010. 

október 14-től havi 56.000 Ft összegben állapítsa meg. 

 

Határozati javaslat 

 

A Képviselő-testület ………. alpolgármester tiszteltdíját 

2010. október 14-től havi 56.000 Ft összegben állapítja meg. 

Megbízza a körjegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár 

Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságát a határozat 

kivonat megküldésével tájékoztassa a tiszteletdíj folyósítása 

céljából. 

Határidő: 2010. október 22. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

Vegyes ügyek 

 

1. Az önkormányzat gazdasági programja előkészítése 

 

Balassa Balázs polgármester: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat 

meghatározza gazdasági programját. Ugyanezen paragrafus (7) bekezdése 

szerint a gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülést követő hat 

hónapon belül fogadja el. 

Javasolom, hogy a Képviselő-testület adjon megbízást a polgármesternek az 

önkormányzat gazdasági programjának elkészítésére. 

 

Határozati javaslat 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 

önkormányzat 2011 – 2014 évekre vonatkozó gazdasági 

programját készítse el. 

Határidő: 2011. március 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 



3. Megbízás a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára 

 

Balassa Balázs polgármester: A Képviselő-testületnek az alakuló ülést követő 

6 hónapon belül felül kell vizsgálni a Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

Javasolom, hogy a Képviselő-testület adjon megbízást a körjegyzőnek az 

SZMSZ átfogó felülvizsgálatára. 

 

Határozati javaslat 

Képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy Szigliget 

Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatának átfogó felülvizsgálatát végezze el, és az 

SZMSZ módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet 

készítse el. 

Határidő: 2011. március 31. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

 

 

Közbeszerzési terv módosítása 

 

 

Mezeyné Verő Katalin lakbér ügye 


