
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült:   Halastó  Községi Önkormányzat  Képviselő testületének
                 2010. október 18-án  megtartott   a l a k u l ó   ü l é s é r ő l.

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal.

Jelen vannak:  Balaskó Tibor   polgármester,
  Büki Béla, Dervalics Tamás, Kovács Szabolcs és Németh Lászlóné 

                          képviselők . 

                          Helyi Választási Bizottság részéről:
                          Bősze Istvánné  a HVB. elnöke. 

   Körjegyzőség részéről:
   Osvald Lajosné  körjegyző. 

                          Lakosság köréből megjelent:  9 fő választópolgár.

Németh Lászlóné   képviselő   - korelnökként -   köszönti a   2010. október  3-án  megtartott 
helyi önkormányzati választáson  megválasztott  polgármestert, valamint képviselő társait.
Külön köszönti  Bősze Istvánnét  a Helyi Választási Bizottság  elnökét,  továbbá a körjegyzőt 
és a megjelent választópolgárokat. 

A  korelnök megállapítja, hogy az alakuló ülés határozatképes, mert a polgármester és a meg-
választott 4  fő képviselő  jelen van.  Az  alakuló ülést megnyitja.

Ezek után előterjeszti az alakuló  ülés napirendjére vonatkozó javaslatot, a kiküldött  meghívó 
szerint. 

A polgármester és a képviselők  5 szavazattal  0 ellenében a következő napirendet fogadják el:

    N A P I R E N D  

1./  Választási Bizottság tájékoztatója a helyi önkormányzati választás eredményéről.
     Előadó:  Balaskó Tibor  HVB. Elnöke.

2./  Képviselők eskütétele. Megbízólevelek átadása.
      Polgármester eskütétele a képviselő testület előtt. Megbízólevél átadása. 
      Előadó: Németh Lászlóné korelnök,  Bősze Istvánné  HVB. elnöke.

3./ A  polgármester  programjának ismertetése.
     Előadó:  Balaskó Tibor  polgármester. 

4./ Vagyonnyilatkozatokat ellenőrző – összeférhetetlenségi ügyeket vizsgáló bizottság 
     megválasztása.
     Előadó: Németh Lászlóné  korelnök,  Balaskó Tibor polgármester.



 

5./ A  polgármester tiszteletdíjának  megállapítása.
     Előadó: Németh Lászlóné  korelnök,  Osvald Lajosné  körjegyző.

6./ Az alpolgármester megválasztása, eskütétele.
     Előadó:  Németh Lászlóné  korelnök,  Balaskó Tibor  polgármester.

7./ Az alpolgármester  tiszteletdíjának megállapítása.
     Előadó: Németh Lászlóné korelnök,  Balaskó Tibor  polgármester.

8./ A képviselők tiszteletdíjának megállapítása.
     Előadó: Balaskó Tibor  polgármester.

Németh Lászlóné    korelnök felkéri a  Helyi Választási Bizottság elnökét  ismertesse a 
választás eredményét.

1./  Napirendi pont

      Választási Bizottság tájékoztatója a helyi önkormányzati választás eredményéről.
      Előadó: Bősze Istvánné  a HVB. elnöke..
                    / A tájékoztató írásban csatolva a jegyzőkönyvhöz. /

Bősze Istvánné a HVB elnöke  - a csatolt írásos előterjesztés alapján – tájékoztatja a 
képviselőtestületet a választás eredményéről.

Németh Lászlóné   korelnök megköszöni  a  helyi választási bizottság tájékoztatóját a 
választás eredményéről   és elismerését fejezi ki a választás törvényes lebonyolításáért.

Hozzászólás nem hangzott el;  helyi választási bizottság  tájékoztatóját a polgármester és a 
képviselők egyhangúlag tudomásul veszik.

2./  Napirendi  pont 

      Képviselők eskütétele. Megbízólevelek átadása.
      Polgármester eskütétele a képviselőtestület előtt. Megbízólevél átadása. 
      Előadó: Németh Lászlóné  korelnök,  Bősze Istvánné HVB. elnöke

    .
Németh Lászlóné   korelnök  tájékoztatja a képviselőket arról, hogy  a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény értelmében  a megválasztott  települési   k é p v i s e l ő k 
az alakuló ülésen e s k ü t   tesznek. 
Felkéri  képviselőtársait  az eskü letételére; Osvald Lajosné körjegyzőt pedig  az esküszöveg
felolvasására.



A    k é p v i s e l ő k   a következőkben leteszik  a jogszabályban meghatározottak szerint 
az   e s k ü t,  majd  aláírják az esküokmányt.

A  korelnök  a következőkben  felkéri   a   p o l g á r m e s t e r t, hogy a képviselő testület 
előtt tegye  le az esküt.

Balaskó Tibor  polgármester  leteszi a képviselő testület előtt  jogszabályban előírtak szerint 
az   e s k ü t .

Ezt követően   Bősze Istvánné    a Helyi Választási Bizottság  elnöke  átadja a 
polgármesternek és a képviselőknek a   m e g b í z ó l e v e l ü k e t.  Gratulál megválasz-
tásukhoz. és  eredményes munkát kíván az  elkövetkezendő évekre..

3./  Napirendi pont 

      A polgármester programjának ismertetése.
      Előadó:  Balaskó Tibor   polgármester.
                   / A  polgármesteri program írásos anyaga a  jegyzőkönyvhöz csatolva./

Balaskó Tibor   polgármester   köszönti  képviselőket, a Helyi Választási  Bizottság 
elnökét,  a körjegyzőt és a megjelent választópolgárokat..  
Ezt követően ismerteti  - a csatolt előterjesztés alapján -  programját.

A  korelnök  ezt követen a megjelenteknek adja át a szót.

Hozzászólások

Németh  Lászlóné  képviselő azt tolmácsolja a képviselő testület felé, hogy Gaál Zoltán
a  Szivacsüzem ügyvezetője  1-2 héten belül szeretne találkozni a képviselő testülettel.

Osvald Lajosné  körjegyző arról tájékoztatja az alakuló ülésen megjelenteket, hogy a 
képviselő testületnek  6 hónapon belül kell az önkormányzat gazdasági programját 
kidolgozni. 
Ennek alapja lehet a polgármester által előterjesztettek, de ezen időszakban lehetősége lesz a 
testületnek a lakossági vélemények, igények szélesebb körű megismerésére is. 

Kropf Tamás  úgy ítéli meg, hogy nagyon sok elképzelés hangzott el a polgármester részéről, 
melyhez jelentős összegű pénz kell. Ennek előteremtése nem kis feladat lesz.
Véleménye szerint „ elment”  a Szivacsüzem; az elmúlt ciklusban nem lett iparűzési adó 
kivetve a  községben. Egy jól menő, 100 fő foglalkoztató cég adóbefizetéséből már jelentős
összegű bevétel lett volna.  Hangsúlyozza: lényegesen magasabb, mint hogy eddig is segített 
néhány feladat megoldásában.

Kiemeli felszólalásában, hogy pénzhez pályázatok útján lehetett volna és a jövőben is 
pályázatok útján lehet hozzá jutni.  Példaként hozza fel szomszédos településeket, ahol a 
Lieder  pályázatokon jelentős forrásokhoz jutottak.
A pályázatokhoz azonban önerőt kell biztosítani, amely ezideig nem volt meg.



Sajnálatosnak tartja, hogy nem történt előrelépés -  a lakossági előtakarékosság ellenére –
a szennyvíz kérdésben, holott vannak községek akik eredményesen pályáztak egyedi szenny-
víztisztítási  megoldásokra.

Fontosnak ítéli meg, hogy történjen valami a  két községrészt  összekötő út, valamint közös 
összefogással a Márkus-i  összekötő felújítása  ügyében.
Ugyancsak szorgalmazza a sportpálya rendbetételét, hivatkozva arra, hogy egy-egy 
intézmény,  vagy sportpálya  vonzerő az összefogásra. 
A volt iskola-épület hasznosítását illetően táborhely kialakítását javasolja..

Véleménye szerint  feltétlen 1 főfoglalkozású kommunális munkást kellene alkalmaznia az
önkormányzatnak, a feladatok normális megoldása érdekében.

Dervalics Tamás képviselő arról szól, hogy az előző önkormányzat is nyújtott be pályáza-
tokat; sajnos elutasították azokat.
Elmondja, hogy neki nem éppen jó tapasztalatai vannak a Lieder-pályázatokkal kapcsolato-
san: pl: a kiírt pályázati célra egyedül Halastó pályázott, még sem kapott támogatást. 

A továbbiakban azzal foglalkozik, hogy a Gaál Szivacsüzem  nem csak némi munkával segí-
tette az önkormányzatot, illetve a községet, hanem pl: 500.000-Ft-tal hozzájárult a szennyvíz-
tervek elkészítéséhez, de több feladat megoldásához hozzájárult anyagilag is.

Kondora Lajos  leköszönő polgármester az elhangzottakkal kapcsolatosan elmondja, hogy az 
önkormányzat  - a lehetőségeken belül – több pályázatot is benyújtott; többek között  szenny-
víz elvezetésre, járdaépítésre, falugondnoki buszra, sportpálya  kialakítására.   
Sajnos az utóbbi időben – a falubusz kivételével -  nem volt  eredményes pályázata az 
önkormányzatnak. Pályázatok  többségénél  a  40 – 50 %-os önerő biztosítása gondot okozott 
volna még az esetleges iparűzési adó fizetése mellett is. 
A továbbiakban kitér arra, hogy a  Szivacsüzem jelentős  segítséget nyújtott a  községben 
tervezett feladatok megoldásához; a falukép kialakításában, de anyagiakban is számottevő a 
közreműködésük. Említést érdemel a szennyvíztervek kifizetése, utak karbantartási munkála-
taihoz hozzájárulás, de jelenleg is segítik az önkormányzatot, hisz ingyenesen vállalták a 
temetőkapu összeállítását.
Arról is említést tesz, hogy az üzem, nem mindig volt jól menő cég és időközben kétszer 
tűz is jelentős kárt okozott náluk.

Kovács Szabolcs  képviselő felszólalásban arra tér ki, hogy a Halastó-Márkus összekötő
út felújítására  talán össze lehet szedni a pénzt, hisz jelentős érdeke néhány cégnek is a 
közlekedés szempontjából.
Fontosnak tartja a továbbiakban, hogy kezdjen valamit az önkormányzat a pályával is, mert 
így nem lehet használni. 

Balaskó Tibor  polgármester arról nyilatkozik:  az elkövetkezendő idő feladata lesz a 
képviselő testületnek, hogy  számba vegye az iparűzési adó bevezetésének előnyeit, esetleges 
hátrányait és azt  követően döntsön.
Fontosnak tartja a pályázati kiírások figyelését, hisz eredményes pályázat lényegesen segíthet 
az elhangzottak közül  egy-egy feladat megoldásában.
Úgy véli erre az előző önkormányzat is törekedett és takarékosan bánt a pénzekkel, hisz az 
átadáskor  1. millió Ft-ot meghaladó pénz volt a számlán és nincs az önkormányzatnak hitele.. 



Ezt követően  a  képviselők  a polgármester programját egyhangúlag tudomásul veszik.

4./  Napirendi pont.

    Vagyonnyilatkozatokat ellenőrző – összeférhetetlenségi ügyeket vizsgáló bizottság 
    megválasztása.
    Előadó: Németh Lászlóné korelnök,  Balaskó Tibor polgármester.
 

Németh Lászlóné   korelnök a napirend bevezetéseként arról szól, hogy a Helyi 
Önkormányzatokról szóló törvény, valamint a hatályos  Szervezeti és  Működési Szabályzat 
szerint a vagyonnyilatkozatokat ellenőrzésére,  illetve az összeférhetetlenségi  ügyek 
vizsgálatára 3 fős bizottságot kell létrehozni a képviselők közül.

Felkéri a  polgármestert, hogy tegyen javaslatot  a vagyonnyilatkozatokat ellenőrző  és 
összeférhetetlenségi ügyeket vizsgáló  bizottság elnökére  és tagjaira.

Balaskó Tibor   polgármester a   bizottság elnökének:   Dervalics Tamás,
                                                                       tagjainak:    Büki Béla és  

        Németh Lászlóné
képviselőket javasolja. 

A  képviselő testület   az előterjesztett javaslat alapján 5 szavazattal 0 ellenében a következő 
határozatot hozza:

Halastó  Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  16/2010. /X.18./  határozata
bizottsági  tagok megválasztásáról.

Halastó  Községi  Önkormányzat Képviselő
testülete 
a vagyonnyilatkozatokat ellenőrző, illetve összefér-
hetetlenségi  ügyeket vizsgáló  bizottság  

          elnökének:   Dervalics Tamás ,

  tagjainak:    Büki Béla  és 
          Németh Lászlóné          

képviselőket  megválasztja.

5./ Napirendi pont

     A  polgármester tiszteletdíjának  megállapítása.
     Előadó: Németh Lászlóné  korelnök,  Osvald Lajosné  körjegyző.

Németh Lászlóné  korelnök arról tesz említést -  ismert a testületi tagok előtt - , hogy  
Balaskó Tibor  társadalmi megbízatású  polgármesterjelöltként  indult a választáson  és nyerte 
el a választók bizalmát.  A polgármester tiszteletdíját  a jogszabályi keretek között a képviselő 
testület állapítja meg



Felkéri  a körjegyzőt a jogszabályi előírások ismertetésére. 
Osvald  Lajosné  körjegyző  a polgármesteri tiszteletdíj megállapításához 
- a polgármesteri tisztség ellátásának  egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
   tiszteletdíjáról szóló  l994. évi  LXIV.    törvény rendelkezéseiről -  tájékoztatja a 
képviselőket. Kiemeli a törvényi előírásokból, hogy a polgármester tiszteletdíját a képviselő-
testület az alakuló ülésen a köztisztviselői illetményalap és a törvényben meghatározott 
szorzószám figyelembe vételével összegszerű állapítja meg.
Információként elmondja,  hogy a jelenlegi  köztisztviselői  illetményalap 38.650-Ft;
a szorzószám pedig  az 1000-nél kevesebb lakosú település  esetében  2,5 – 4,5
Így a polgármesteri tiszteletdíjat összegszerűen  96.625  - 173.925-Ft  között kell 
megállapítani.

Balaskó Tibor    polgármester  a következőkben bejelenti személyes érintettségét. 

A továbbiakban  javasolja a képviselő testületnek, hogy  minimum összeg  körül állapítsa meg 
tiszteletdíját, nem kíván az előző polgármesternél magasabb összeget  felvenni.
Nyilatkozik továbbá arról, hogy  költségátalány megállapítását kéri a tiszteletdíja 20 %-ában 
meghatározva.

A  képviselőtestület   a bejelentést tudomásul vette,  a polgármester jelenlétében folytatta az 
ülést. 

Németh Lászlóné  korelnök  - az elhangzottak figyelembe vételével  javasolja a képviselő 
testületnek, hogy   Balaskó Tibor   polgármester  tiszteletdíját  2010. október 3. napjától  havi 
100.000-Ft-ban állapítsa meg; költségátalányát  pedig  28.000-Ft-ban.

A  képviselők az előterjesztett javaslatot egyhangúlag támogatják.

A  képviselő testület  az előterjesztett javaslatnak megfelelően a polgármester tiszteletdíjának 
megállapítására   4 szavazattal, 0 ellenében, 1 tartózkodással   a következő határozatot hozza:

Halastó  Községi Önkormányzat Képviselő
testületének  17/2010. /X.18./  határozata
a polgármester tiszteletdíjáról.

Halastó  Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete 
     Balaskó  Tibor  polgármester   /Halastó, 

 Rákóczi u. 3.  szám alatti lakos /  tiszteletdíját 
2010. október 3. napjától havi:  100.000-Ft-ban; 
költségátalányát            28.000-Ft-ban

állapítja meg.

6./  Napirendi pont 

     Az alpolgármester  megválasztása és eskütétele..
     Előadó: Németh Lászlóné  korelnök, Balaskó Tibor  polgármester.



Németh Lászlóné  korelnök  tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  értelmében a képviselő testület  a 
polgármester javaslatára,  titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester 
helyettesítésére és munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert választ.
A képviselő testület  legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. 

Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik. Javasolja, hogy a titkos 
szavazás lebonyolítására  3 fős ideiglenes bizottságot hozzon létre.
A bizottság elnökének  Dervalics Tamás,  tagjainak  Büki Béla  és  Németh Lászlóné 
képviselőket javasolja.

A  képviselő testület  5 szavazattal 0 ellenében a következő határozatot hozza  az ideiglenes 
bizottság létrehozására: 

Halastó   Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  18/2010. /X.18./  határozata
ideiglenes bizottság  megválasztásáról.

Halastó  Községi  Önkormányzat Képviselő-
testülete 
ideiglenes bizottságot hoz létre az alpolgármester titkos 
szavazásának lebonyolítására.
Az ideiglenes bizottság  elnökének: Dervalics Tamás
tagjainak: Büki Béla  és Németh Lászlóné képviselő-
ket  megválasztja. 

A  korelnök  ezt követően felkéri a polgármestert, hogy tegye meg javaslatát az 
az   a l p o l g á r m e s t e r   személyére.

- Az ülés vezetését a polgármester veszi át. – 

Balaskó Tibor  polgármester javasolja a képviselő testületnek, hogy alpolgármesternek
Kovács Szabolcs   képviselőt válassza meg, illetve értsen egyet a szavazólapra való 
felvételével. 
Javaslatát azzal indokolja, hogy a választásokon  Kovács Szabolcs   - a falugondnok után, aki 
nem lehet alpolgármester -  kapott legtöbb szavazatot.

A  képviselők  egyhangúlag támogatják, hogy  K o v á c s   S z a b o l c s   neve kerüljön fel a 
szavazólapra  alpolgármester jelöltként. 

T i t k o s    s z a v a z á s      /  mely időre a polgármester felfüggeszti az alakuló ülést /. 

            --- szavazásról külön jegyzőkönyv csatolva ---



Dervalics Tamás   az ideiglenes bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét, mely 
szerint  a képviselő testület  minden tagja szavazott és 5 érvényes szavazattal   Kovács 
Szabolcs  képviselőt megválasztotta   alpolgármesternek.

 
 Halastó  Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének  18/2010. /X.12./  határozata
alpolgármester megválasztásáról.

Halastó  Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete   - titkos szavazással -
Kovács Szabolcs  képviselőt   / Halastó, Somogyi
Béla  u. 3/A szám alatti lakost /  alpolgármesterré  
megválasztotta.

A polgármester ezek után felkéri a megválasztott alpolgármestert, hogy a képviselő testület 
előtt tegye le az esküt.

Kovács Szabolcs  alpolgármesterként  leteszi a   jogszabályban  rögzített szövegű -   e s k ü t. 

7./  Napirendi pont
 
      Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
      Előadó:   Balaskó Tibor  polgármester. 

      
Kovács Szabolcs  alpolgármester  bejelenti  s z e m é l y e s   érintettségét.

A  képviselő testület  a bejelentést tudomásul vette,  az ülést  alpolgármester jelenlétében
folytatta.   

Balaskó Tibor   polgármester  ismerteti a törvényi előírásokat, mely szerint  a társadalmi 
megbízatású alpolgármesternek  - a kettőezernél  kevesebb lakosú településen tiszteletdíjat 
állapíthat meg a képviselő testület, úgy  hogy az ne érje el a  társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíját.

Az alpolgármester írásban benyújtott kérésére mellőzheti a képviselő testület a tiszteletdíj 
megállapítását,  illetve a törvényben meghatározott mértéknél  kevesebb  összegben is 
megállapíthatja. 

Kovács Szabolcs  alpolgármester arról nyilatkozik, hogy   a jogszabályban biztosította 
lehetőségnél alacsonyabb összegben  állapítsa meg a képviselő testület a  tiszteletdíja 
mértékét.
      / Írásos nyilatkozata a jegyzőkönyvhöz csatolva. /

Balaskó  Tibor   polgármester  - az elhangzottak figyelembe vételével javasolja a képviselő-
testületnek, hogy  Kovács Szabolcs   alpolgármester tiszteletdíját   20.000-Ft-ban  állapítsa 
meg, figyelemmel a helyettesítési feladatokra.



A  képviselőtestület   4 szavazattal,  0 ellenében, 1 tartózkodással a következő határozatot 
hozza:       

 Halastó   Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  20/2010. /X.18./  határozata
az alpolgármester tiszteletdíjáról

Halastó  Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete  
Kovács Szabolcs  alpolgármester   / Halastó, . 
    Somogyi Béla u. 3/A. szám alatti lakos /  
t i s z t e l e t d í j á t   2010. október 3. napjától  
havi:  20.000-Ft-ban  állapítja meg.

Felelős:    Balaskó Tibor   polgármester.
Határidő:  folyósításra: 2010.10.03-tól.

 

8./ Napirendi pont

    A  képviselők tiszteletdíjának megállapítása.
    Előadó:  Balaskó Tibor   polgármester.
                  
Balaskó  Tibor  polgármester   tájékoztatja a képviselő testületet, hogy  a törvényi előírások 
szerint  a képviselő havi tiszteletdíja nem haladhatja meg  a köztisztviselő illetményalap: 
38.650-Ft  /1000  lakosnál kevesebb lakosú településen annak 1,0-szeres szorzatát.

Javasolja a képviselő testületnek, hogy a képviselői tiszteletdíjakat  2010. október 3. napjától
havi:  10.000-Ft-ban állapítsa meg  önkormányzati rendelettel, figyelemmel hasonló nagyság-
rendű településekre..

A polgármester szól arról, hogy a korábbinál kis mértékben magasabb tiszteletdíj megállapí-
tását  azért javasolja,  mivel a képviselőket  szeretné megbízni egy-egy  önkormányzati 
feladattal:.
- Németh Lászlóné képviselőt, falugondnokot  a közösségi és szociális feladatokkal,
- Dervalics Tamás  képviselőt a sportélet fellendítésével, közösségi rendezvények 
szervezésével,
 - Büki Béla képviselőt  a kommunális tevékenység  felügyeletével.
Kéri ezekben a feladatokban a fokozott odafigyelést és elvárja, hogy a képviselők is tegyenek
szóvá dolgokat.
A  polgármester ezek után kéri a képviselők véleményét, majd egyetértését.

A képviselők  egyhangúlag tudomásul veszik, elfogadják a polgármester által elmondottakat.

A  polgármester   előterjeszti a képviselői tiszteletdíjak megállapítására a rendelet-tervezetet.

A  képviselő testület  5 szavazattal 0 ellenében a következő rendeletet alkotja a képviselői
tiszteletdíjak megállapítására:



Osvald Lajosné  körjegyző  köszönti  a megalakult  képviselő testületet és  eredményes 
munkát kíván  az elkövetkezendő időre.
 
A körjegyző a  továbbiakban  a   törvényi előírásokra hivatkozva  tájékoztatja  a képviselő 
testület tagjait, hogy  az alakuló üléstől számított 30 napon belül kötelesek 
vagyonnyilatkozatot  tenni.  A körjegyző átadja az ehhez szükséges nyomtatványokat, 
valamint  e  kötelezettségre vonatkozó jogszabály kivonatot.
Kéri  a mai ülésen  megalakult bizottságot  a vagyonnyilatkozatok határidőben történő
átvételére. 
A körjegyző  még   említést tesz  az egyéb bejelentési kötelezettségekről, tekintettel a 
változásokra. 

Több tárgy nincs, a polgármester az alakuló ülést bezárja.

Kmf. 

 
Balaskó Tibor Osvald Lajosné 
polgármester körjegyző


