
Jegyzőkönyv 
 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 24. 

napján du. 17.00 órakor megkezdett alakuló nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség 

helyiségében.   

 

Jelen vannak:  

 

A képviselő-testület részéről:  

Szabó László polgármester  

Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő 

Rolkó Gábor képviselő  

Sötét György képviselő  

Tavasz László képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

Németh Tünde jegyző  

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző    

Csikhon Lászlóné HVB elnök  

 

Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent: 0 fő 

 

Résztvevő állampolgárok száma: 7 fő   

 

Szabó László polgármester köszöntötte Németh Tünde jegyzőasszonyt, dr. Panyi Szilvia 

Orsolya aljegyzőt, Csikhon Lászlóné HVB elnököt, és a megjelenteket. Elmondja, hogy az 

alakuló ülésről írásbeli előterjesztésben készült forgatókönyv, ennek menete alapján haladna 

az ünnepélyes ülés. Ismerteti a napirendi pontokat és kéri a képviselő-testületet, hogy 

egyszerű szótöbbséggel, alakszerű határozat nélkül fogadja el.  

 

A Képviselő-testület az alakuló ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak 

szerint elfogadta:  

 

Napirendi pont: 

 

 

1./  A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről.  

Előadó:  Csikhon Lászlóné a Helyi Választási Bizottság elnöke  

 

2./  A képviselők és a polgármester eskütétele, az esküokmányok aláírása. 

      Előadó: Csikhon Lászlóné a Helyi Választási Bizottság elnöke  

 

3./  A polgármesteri program ismertetése. 

      Előadó: Szabó László polgármester  

 

4./  Az alpolgármester megválasztása és eskütétele.  

       Előadó: Szabó László polgármester   

 



5./  A polgármester illetményének, költségtérítésének rögzítése, az alpolgármester 

tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása.   

       Előadó: Szabó László polgármester   

 

6./  Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatának ügye.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

7./  Vagyonnyilatkozat Kezelő Bizottság felállítása.  

      Előadó: Szabó László polgármester 

 

 

A napirendi pontok elfogadását követően Szabó László polgármester átadta a szót a Helyi  

Választási Bizottság elnökének, Csikhon Lászlónénak tájékoztatója megtartására.  

 

 

1./  A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről.  

 

Csikhon Lászlóné HVB elnök megköszönte a meghívást, majd ismertette a választás 

hivatalos eredményéről szóló rövid összefoglalóját.  

 

A HVB elnökének írásbeli tájékoztatója az alakuló ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.  

 

 

2./  A képviselők és a polgármester eskütétele, az esküokmányok aláírása. 

 

Csikhon Lászlóné HVB elnök a tájékoztatója után felkérte a megválasztott képviselőket az 

ünnepélyes eskütételre. Előolvasta az esküszöveget, melyet a képviselők hangosan utána 

mondtak, majd pedig aláírták az esküokmányokat.  

A képviselői eskütételt követően az elnök asszony előolvasta a polgármesteri eskü szövegét, 

melyet a polgármester utána mondott, majd aláírta az esküokmányt.  

 

Csikhon Lászlóné HVB elnök elmondta, hogy a képviselői és polgármesteri megbízólevelek 

átadására a jogszabály szerinti határidőben már hivatalosan sor került, most ünnepélyesen 

gratulálva ismételten szeretné újra átadni azokat. Végezetül jó munkát kívánt a megválasztott 

képviselőknek és a polgármester úrnak.  

 

Szabó László polgármester megköszönte az elnök asszony tájékoztatóját, és a Helyi 

Választási Bizottság munkáját is.  

 

 

3./  A polgármesteri program ismertetése. 

 

Szabó László polgármester a következőkben ismertette a polgármesteri programját, mely az 

alakuló ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.  

 

A program ismertetését követően a napirendi pont részeként az írásbeli előterjesztés szerinti 

forgatókönyvben rögzített önkormányzati ciklusprogrammal kapcsolatos határozati javaslat 

elfogadását kérte a képviselő-testülettől.  

 

A képviselő-testület  5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:  

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

108./2019. (X.24.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv 116.§ (5) 

bekezdésében foglaltak alapján, a Balatonudvari község Önkormányzat 2019-

2024. évekre szóló gazdasági ciklusprogramjának előkészítésére hatalmazza 

fel Szabó László polgármestert.  

A polgármesteri előterjesztés benyújtásának határideje: 2020. április 20.  

Képviselői írásbeli előterjesztések benyújtásának határideje: 2020. február 28.  

  Határidő: A ciklusprogram elfogadására 2020. április 24. 

Felelős: polgármester  

 

 

4./  Az alpolgármester megválasztása és eskütétele.  

 

Szabó László polgármester a következő napirendi pontban javaslatot tett az alpolgármester 

személyére, Tavasz László képviselőt javasolva alpolgármesternek. Balatonudvari településen  

egy fő alpolgármestert kötelező választani, aki feladatát társadalmi megbiztatásban látja el.  

 

Tavasz László képviselő: nem kéri zárt ülés tartását a szavazás kapcsán, melyben tartózkodni 

szeretne majd.  

 

Szabó László polgármester: röviden ismerteti, hogy az alpolgármester megválasztásához 

három tagú szavazatszámláló bizottság felállítására van szükség, melynek nem lehet tagja a 

polgármester. Értelemszerűen javasolja, hogy Sötét György, Pintérné Mészáros Erzsébet 

legyenek a bizottsági tagok és elnöke Rolkó Gábor képviselő legyen.  Az elhangzottaknak 

megfelelően szavazásra tette fel a napirendi pont szerinti határozati javaslatot.  

 

Az elhangzott javaslattal egyet értve a képviselő-testület  5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

109./2019. (X.24.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az SzMSz 32. §.(2) 

bekezdése alapján az alpolgármester titkos szavazással történő 

megválasztásához 3 tagú szavazatszámláló bizottságot hoz létre, az ideiglenes 

bizottság elnökének Rolkó Gábor képviselőt, tagjainak Pintérné Mészáros 

Erzsébet és Sötét György képviselőket megválasztva.  

  Határidő: azonnal  

Felelős: az ideiglenes bizottság elnöke 

 

 

Ezt követően Szabó László polgármester 17.30 órakor pár perc szünetet rendelt el a titkos 

szavazás lebonyolításának időtartamára.  

 

A képviselők megkapták a titkos szavazáshoz szükséges szavazócédulákat, majd a titkos 

szavazást követően a bizottság jegyzőkönyvben rögzítette az eredményt, mely jegyzőkönyv 

az alakuló ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.  

17.40 órakor folytatódott az ünnepélyes alakuló ülés szerinti napirendi pont.  



 

Rolkó Gábor ideiglenes bizottsági elnök: ismerteti, hogy a képviselők 4 igen szavazattal 1 

fő tartózkodása mellett szavazták meg Tavasz László képviselőt alpolgármesternek.  

 

A polgármester javaslatára ezt követően a képviselő-testület az írásbeli előterjesztés szerinti 

határozati javaslat alapján rögzítette a titkos szavazás eredményét, és 4 igen szavazattal 

Tavasz László képviselő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

110./2019. (X.24.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 74.§ 

(1) bekezdésében foglaltak szerint Tavasz László Balatonudvari, Fűzfa u. 12. 

szám alatti lakost választja meg alpolgármesternek, aki feladatát társadalmi 

megbízatásban látja el. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Szabó László polgármester: ezt követően felkérte az alpolgármestert az alpolgármesteri 

eskü letételére. 

A polgármester előolvasta az esküszöveget, melyet az alpolgármester utána mondott, aki 

végezetül aláírta az alpolgármesteri esküokmányt.  

 

Az esküokmányok az alakuló ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezik.  

 

 

5./  A polgármester illetményének, költségtérítésének rögzítése, az alpolgármester  

tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása.   

 

Szabó László polgármester: elmondja, hogy az írásbeli előterjesztés részletesen leírja a 

polgármesteri és alpolgármesteri illetménnyel, tiszteletdíjjal és költségtérítéssel kapcsolatos 

számítási módozatot és jogszabályi hivatkozásokat.  Ezt nem is ismételné meg, a 

polgármesteri illetményt és költségtérítést  csak rögzíteni szükséges a jogszabályban foglalt 

összegek megállapításával, ebben mérlegelési jogköre nincs a testületnek.  

Ennek alapján kéri a képviselőket az illetménye rögzítéséről szóló határozat meghozatalára,  

melynek kapcsán bejelenti, hogy személyes érintettségére tekintettel tartózkodni kíván a  

szavazástól. Kéri a testületet hozzanak határozatot az előterjesztés szerint a személyes 

érintettsége elfogadásáról.   

 

A képviselő-testület  5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

111./2019. (X.24.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó László 

polgármester személyes érintettségét a polgármesteri illetmény és 

költségtérítés megállapítása kapcsán tudomásul veszi, az Mötv. 49.§ (1) 

bekezdése alapján a napirendi pont szerinti szavazásból kizárja.      

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   



Ezt követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta 

meg:  

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

112./2019. (X.24.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

 Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 71.§ 

(4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján Szabó László főállású 

polgármester illetményét és költségtérítését számszakilag az alábbiak szerint 

rögzíti:  

A polgármesteri illetmény havi összege bruttó 299.151,- Ft (100 Ft-ra 

kerekítve bruttó 299.200,- Ft/ hó.  

A költségtérítés havi összege bruttó 44.873,- Ft, 100 Ft-ra kerekítve bruttó 

44.900,- Ft/hó.  

A polgármesteri új jogviszony (az illetmény és költségtérítés vonatkozásában 

is) kezdete 2019. október 14.  

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt és az aljegyzőt a polgármester 

illetményével kapcsolatos feladatok elvégzésére.  

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző, aljegyző 

 

Szabó László polgármester: áttérve az alpolgármester tiszteletdíjára, az írásbeli 

előterjesztésben foglaltakat nem ismételve, javasolja, hogy a tiszteletdíjat a maximális 90%.-

os mértékben állapítsa meg a testület.  

 

Tavasz László alpolgármester: személyes érintettségét bejelenti, nem szeretne a 

szavazásban részt venni.  

 

A képviselő-testület elfogadva a személyes érintettséget, 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

113./2019. (X.24.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tavasz László 

alpolgármester személyes érintettségét az alpolgármesteri tiszteletdíj és 

költségtérítés megállapítása kapcsán tudomásul veszi, az Mötv. 49.§ (1) 

bekezdése alapján a napirendi pont szerinti szavazásból kizárja.      

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

Az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés kérdésében más javaslat nem lévén, az 

elhangzottak alapján a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozta meg: 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

114./2019. (X.24.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 



Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 71.§ 

(5) bekezdésében foglaltak szerint Tavasz László társadalmi megbízatású  

alpolgármester tiszteletdíját az alábbiak szerint állapítja meg:  

Tiszteletdíja: a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90%-a, 

azaz 134.618,-.Ft bruttó összeg havonta,  100 Ft-ra kerekítve 134.600,- Ft/ 

hó.   

Költségtérítése a tiszteletdíj 15%-a, azaz 20.193,- Ft bruttó összeg havonta, 

100Ft-ra kerekítve 20.200,- Ft/ hó.  

A tiszteletdíj és költségtérítés az alpolgármestert megválasztása napjától, 

2019. október 24. napjától illeti meg.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, aljegyzőt az 

alpolgármester tiszteletdíjával kapcsolatos feladatok elvégzésére.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester és jegyző, aljegyző  

 

 

6./  Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatának ügye. 

 

Szabó László polgármester az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 

felülvizsgálati ügye kapcsán javasolta az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat 

elfogadását. Ennek értelmében az SZMSZ felülvizsgálatát a novemberi soros ülésen tárgyalná 

meg a testület.  

 

A javaslattal egyet értve, a képviselő-testület  5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

115./2019. (X.24.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv 43.§ (3) 

bekezdésében foglaltak alapján, a Balatonudvari Község Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019.(VI.28.) önkormányzati 

rendeletének felülvizsgálatát az alakuló ülést követő rendes testületi ülésen 

tárgyalja meg.  

Ennek érdekében felhatalmazza a polgármestert és az aljegyzőt a rendelet 

módosítás előterjesztési anyagának előkészítésére.  

A rendelet módosítással kapcsolatos képviselői írásos előterjesztések, módosító 

indítványok benyújtásának határideje: 2019. november 10.  

 Határidő: Az szmsz felülvizsgálatára: törvényi előírás szerint.   

Felelős: polgármester és aljegyző  

 

 

7./  Vagyonnyilatkozat Kezelő Bizottság felállítása. 

 

Szabó László polgármester: mivel a bizottság tagja nem lehet a polgármester és az 

alpolgármester, így javasolja, hogy a bizottság elnöke Rolkó Gábor képviselő legyen, tagjai 

pedig Sötét György és Pintérné Mészáros Erzsébet képviselők legyenek. A napirendi pont 

kapcsán jJavasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  

 

Az elhangzottak alapján a képviselő-testület  5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

116./2019. (X.24.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 39.§ (3) 

bekezdése, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat 51.§ (1) bekezdése 

alapján, az SZMSZ-ben rögzített feladatok ellátására Vagyonnyilatkozat 

Kezelő Bizottságot állít fel.  

A bizottság tagjainak az alábbi képviselőket választja meg:  

Elnök: Rolkó Gábor képviselő,  

tagok: Pintérné Mészáros Erzsébet és Sötét György képviselők.  

  Határidő: azonnal    

Felelős: a Vagyonnyilatkozat Kezelő Bizottság elnöke 

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: átadta a vagyonnyilatkozat dokumentációkat a bizottság 

elnöke részére, majd ezt követően a legfontosabb jogszabályi tájékoztatásokról adott át 

írásbeli anyagokat. Röviden felhívta még a figyelmet a legfontosabb elintézendő feladatokra. 

A megválasztástól számított 30 napon belül kell tehát a képviselőknek a 

vagyonnyilatkozatokat benyújtaniuk, illetve a köztartozásmentes adózói adatbázisba 

bejelentkezniük. A képviselők részére kötelező továbbképzés időpontja még nem ismert, 

amint meglesz, tájékoztatni fogja róla a képviselőket.  

 

Németh Tünde jegyző: jelezte, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel 

kapcsán igazolást fognak kapni a képviselők, melyet be kell majd mutatniuk. Az adatbázis 

havonta frissítésre kerül, probléma esetén pedig az önkormányzat tájékoztatást fog kapni.  

 

Szabó László polgármester: az alakuló ülés befejeztével megköszönte a képviselőknek, 

hogy ünnepélyes formában is megalakulhatott a testület, jó munkát kívánt a képviselőknek, 

kívánja, hogy sikeresen tudjanak együtt dolgozni a település fejlődése érdekében.  

 

Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester az alakuló testületi ülést 17.55 

órakor bezárta.  

K.m.f. 

 

 Szabó László  

  polgármester               

 

 

Az Mötv. 86.§ (1) bekezdés alapján a jegyző megbízásából a képviselő-testületi ülésen jelen 

lévő aljegyző, aki a jegyzőkönyvet vezette:  

   

dr. Panyi Szilvia Orsolya  

        aljegyző    

 

 

Az Mötv. 52.§ (2) bekezdése alapján a jegyzőkönyvet aláíró jegyző:  

          

 

Németh Tünde  

         jegyző  


