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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. december 14-én a 
Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: 
Tüske Gáborné polgármester 
Virág László alpolgármester 
Muszti Csaba képviselő 
Petkess Kornélné képviselő 
Vimmer István képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
Nagy Gáborné jegyző  
 
Tüske Gáborné polgármester 
Köszönti a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a testület 
megválasztott 5 tagja közül 4 fő képviselő jelen van. Tájékoztatta a testület tagjait, hogy  
Virágh László alpolgármester az ülésről való késését előzetesen jelezte. 
Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a napirendekre. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
113/2015.(XII.14.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. december 14-i soros     
    nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

 1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
            

2.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi   
     munkatervéhez     
                                                                                          
3.) Előterjesztés a temetői díjtételek felülvizsgálatához 

 
4.) Beszámoló a Balatonújlaki Sportegyesület 2015. évi munkájáról 

 
5.) Előterjesztés a Pelso-Kom Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtásához 

 
6.) Előterjesztés a köztisztviselőket megillető egyéb juttatásokról és támogatásokról  
     szóló önkormányzati rendelet megalkotásához 
 
7.) Előterjesztés a 2016/2017-es tanév iskolai körzethatáraira, kötelező felvételt biztosító    
     általános iskolára vonatkozó javaslattételről  
 

 
 
 
 
 



2 

 

 
1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
     Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester                                            (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
114/2015.(XII.14.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
    szóló tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, 
    változatlan tartalommal elfogadott. 
 
   Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
2.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi   
      munkatervéhez     
      Előadó: Tüske Gáborné 
                    polgármester       (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
115/2015.(XII.14.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
      Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
      a 2016. évi munkájának alapjául szolgáló, jelen jegyzőkönyv 
      mellékletét képező, munkatervét az előterjesztésnek megfelelően, 
      változatlan tartalommal elfogadott. 
 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Virágh László alpolgármester a testület nyilvános ülésére 16,15 órakor megérkezett. 
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3.) Előterjesztés a temetői díjtételek felülvizsgálatához       
     Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester             (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
116/2015.(XII.14.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    megtárgyalta a temetői díjtételek felülvizsgálatáról szóló 
    előterjesztést, melyet az előterjesztésnek megfelelően, 
    változatlan tartalommal elfogadott. 
 
    Felelős: Tüske Gáborné polgármester  
    Határidő: azonnal  
 
 
4.) Beszámoló a Balatonújlaki Sportegyesület 2015. évi munkájáról 
     Előadó: Vimmer István 
                   SE elnök            (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
117/2015.(XII.14.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    megtárgyalta a Balatonújlaki Sportegyesület 2015. évi munkájáról 
    szóló előterjesztést, melyet az előterjesztésnek megfelelően, 
    változatlan tartalommal elfogadott. 
 
    Felelős: Tüske Gáborné polgármester  
    Határidő: azonnal  
 

 
5.) Előterjesztés a Pelso-Kom Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtásához 
     Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester                           (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
118/2015.(XII.14.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    a PELSO-KOM Nonprofit Kft 2016. évi pénzügyi kötelezettségeinek  
    teljesítése érdekében a 174.843,-Ft összegű tagi kölcsönt biztosít a társaság  
    számára, ha azt a községi önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé teszi. 
  
    A testület felhatalmazza a polgármestert a nyújtott tagi kölcsön Délnyugat Balatoni     
    Hulladékgazdálkodási Társulás részére történő átutalásáról intézkedjen, amennyiben 
    a községi önkormányzat pénzügyi helyzete azt lehető teszi. 
 
   Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
   Határidő: 2015. december 31. 
 

 
6.) Előterjesztés a köztisztviselőket megillető egyéb juttatásokról és támogatásokról  
     szóló önkormányzati rendelet megalkotásához 
     Előadó: Tüske Gáborné 
                    polgármester                           (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel nem volt a polgármester az előterjesztés 
szerinti rendelet-tervezetet bocsátotta szavazásra. 
 
A rendeletalkotásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi rendeletet alkotta: 
 
19/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelet: 
 
      Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
      megtárgyalta a köztisztviselőket megillető egyéb juttatásokról  
      és támogatásokról szóló előterjesztést, melynek elfogadására  
      megalkotta a 19/2015.(XII.15.) önkormányzati rendeletet, a  
      tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal.                                                                          
     (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 

 
          

7.) Előterjesztés a 2016/2017-es tanév iskolai körzethatáraira, kötelező felvételt biztosító    
     általános iskolára vonatkozó javaslattételről  
     Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester                           (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
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119/2015.(XII.14.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    a 2016/2017-es tanévre vonatkozó iskolai felvételi körzethatárokkal  
    kapcsolatban az alábbi javaslatot teszi: 
 
    Balatonújlak község tanulói esetében a kötelező felvételt biztosító iskolának  
    Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskolát javasolja kijelölni. 
     
 
    Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
    Határidő: 2015. december 15. 
 
 
 
Miután további napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester a nyilvános ülést bezárta. 
Tüske Gáborné polgármester megköszönte a megjelenést.  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

Tüske Gáborné                     Nagy Gáborné          
polgármester                                 jegyző  


