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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 7-én a 
Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott rendkívüli 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 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a testület 
megválasztott öt tagja közül valamennyi képviselő jelen van.  
Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a napirendekre a kiküldött meghívó szerint. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
39/2016.(III.7.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. március 7-i      
    rendkívüli nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1.) Fenntartható települési közlekedésfejlesztési pályázat benyújtásához önkormányzati 
önerő biztosításáról döntés 

 
2.) Előterjesztés a Pelso-Kom Nonprofit Kft. Részére tagi kölcsön nyújtásához 

 
         
1.) Fenntartható települési közlekedésfejlesztési pályázat benyújtásához önkormányzati     
     önerő biztosításáról döntés 
     Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester                                             
 
Tüske Gáborné polgármester 
2016. február 25-én Mesztegnyőn megbeszélés volt a „Fenntartható települési közlekedés- 
fejlesztés” – kerékpárút építés kapcsán. A megbeszélésre azért volt szükség, hogy ismételten 
megvitassák a beruházás előkészítő költségeinek elosztását, valamint egyeztessék a településekre 
jutó költségek csökkentésének mikéntjét, mivel a pályázat bruttó 500 millió Ft-os keretösszegébe 
a jelenlegi elképzelések nem férnek bele. 
A konzorciumi megállapodás módosítására is szükség lesz. Döntés született arról, hogy az 
előkészítő költségeket a pályázatban részt vevő feleknek arányosan kell viselnie. 
Marcali, Kéthely, Mesztegnyő és Balatonkeresztúr fizeti az előkészítési költségek 87 %-át, ez 
négy részre elosztva 110.490 Ft-ot jelent településenként.  
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Balatonújlak és Kelevíz a fennmaradó 13 %-on osztozik, azaz 33.020 Ft-on településenként.  
Várhatóan ezen költségek sikeres pályázat esetén meg fognak térülni. 
Végezetül ismertette a település fejlesztéssel érintett szakaszait, az elvégzett munkálatokat, s 
azok tervezett költségeit. Balatonújlak településre jutó beruházási költség 22.306.400 Ft lesz. 
Javasolja a testültnek, hogy a pályázattal kapcsolatos korábbi döntését fenntartva, a többlet- 
költségek viseléséről hozzon határozatot. 
 
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: 
 
40/2016.(III.7.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
1.) Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

37/2016.(II.9.) számú döntését, miszerint Marcali Város, valamint  
Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr, Kelevíz és Mesztegnyő Községek  
Önkormányzataival közösen pályázatot kíván benyújtani a„Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés” című TOP-3.1.1-15kódszámú felhívásra,  
fenntartja. 

 
2.) Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

       a projekt-előkészítés elszámolható költségeire (megvalósíthatósági  
       tanulmány, költség-haszonelemzés) további 33.020,- Ft, összesen e 
       célra 183.020 Ft-ot biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére. 

 
 Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
 Határidő: azonnal 

 
2.) Előterjesztés a Pelso-Kom Nonprofit Kft. Részére tagi kölcsön nyújtásához 
     Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester                                             
 
Tüske Gáborné polgármester 
Képviselő-testületünk 2015. december 14-én tartott ülésén 118/2015.(XII.14.) számú 
határozatával hozott döntést arról, hogy 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 társulás munkaszervezete tájékoztatott, hogy amennyiben önkormányzatunk a kért tagi 
kölcsönt nem utalja át Hulladékgazdálkodási Társulás részére, úgy a hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos pályázat keretében beszerzésre került új hulladékgyűjtő edényeket sem fogja 
megkapni. Indítványozza a testületnek, hogy a kért tagi kölcsönt biztosítsa a társulás részére. 

 
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: 
 
41/2016.(III.7.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
       fenntartja, hogy a PELSO-KOM Nonprofit Kft 2016. évi pénzügyi  
       kötelezettségeinek teljesítése érdekében a 174.843,- Ft összegű tagi  
       kölcsönt biztosít a társaság számára. 
  
      A testület felhatalmazza a polgármestert a nyújtott tagi kölcsönnek a 
      Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás részére történő 
      átutalásáról intézkedjen, a községi önkormányzat 2016. évi költség- 
      vetésének általános tartaléka terhére. 

 
      Felelős: Tüske Gáborné polgármester 

  Határidő: azonnal 
 

 

Miután további napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester a rendkívüli nyilvános ülést 
bezárta. Tüske Gáborné polgármester megköszönte a megjelenést.  
 

 
k.m.f. 

 
 

Tüske Gáborné                 Nagy Gáborné          
polgármester                             jegyző  
 


