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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. április 25-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  
Fata István műszaki főtanácsos 
 
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 határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
55/2016.(IV.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. április 25-i      
    soros nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

2.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásának 
elfogadásához 

 
3.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének 

módosításához 
 

4.) Előterjesztés a 2015. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés 
megtárgyalásához 

 
5.) Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Marcali Körzeti Csoportja pénzügyi támogatási 

kérelmének elbírálásához 
 

6.) Egyebek 
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1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
     Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester               (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)                             
 
Miután hozzászólás, észrevétel nem volt az előterjesztés szerinti határozati javaslatot bocsátotta  
szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
56/2016.(IV.25.) számú képviselő-testületi határozat: 

 
     Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

                      megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
                      szóló tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,  
                      változatlan tartalommal elfogad. 

 
                          Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
                           Határidő: azonnal 

 
 
2.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásának  
     elfogadásához 
     Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester                       (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)   
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
rendelettervezetet bocsátja szavazásra a polgármester. 
 
A rendeletalkotásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelet: 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta a Balatonújlak Község Önkormányzata 2015. évi 
zárszámadásáról szóló előterjesztést, melynek elfogadására  
megalkotja az 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendeletet,  
a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal.                                                                     
(Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
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3.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének  
     módosításához 
     Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester               (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)                             
 
Miután hozzászólás, észrevétel nem volt az előterjesztés szerinti rendelettervezetet bocsátotta 
szavazásra a polgármester. 
 
A rendeletalkotásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
6/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelet: 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.10.)  
önkormányzati rendelet módosítására megalkotja a 6/2016.(IV.26.) 
önkormányzati rendeletet a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal.                                                 

            (Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
 
4.) Előterjesztés a 2015. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés 
     megtárgyalásához  
     Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester               (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)                             
 
Miután hozzászólás, észrevétel nem volt az előterjesztés szerinti határozati javaslatot bocsátotta  
szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
57/2016.(IV.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
     Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

testülete megtárgyalta a 2015. évi éves összefoglaló ellenőrzési  
jelentésről szóló beszámolót és a melléklet szerint elfogadja.  

 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: értelem szerint  
 

5.) Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Marcali Körzeti Csoportja pénzügyi támogatási   
     kérelmének elbírálásához 
     Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester               (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)                             
 
Miután hozzászólás, észrevétel nem volt az előterjesztés szerinti határozati javaslatot bocsátotta  
szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
58/2016.(IV.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
     Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
     a Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Marcali  
     Körzeti Csoportja pénzügyi támogatási kérelmét megtárgyalta,  
     mely alapján a testület úgy döntött, hogy a szervezet részére  
     pénzügyi támogatást nem nyújt. 
 
    A képviselő-testület felkéri Tüske Gáborné polgármestert, hogy  
    döntéséről értesítse a szervezetet. 
 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: 2016. április 30. 

 
 
6.)  
6.1) Előterjesztés forgalmi rendváltoztatáshoz 
     Előadó: Fata István 
                   műszaki főtanácsocs                      
 
Fata István műszaki főtanácsocs 
A képviselő-testület elmúlt ülésén döntött a település önkormányzati útjait érintő forgalmi rend- 
változtatásról, melynek keretében elrendelte a község belterületi Templom utcájában 2 db 
közlekedési tábla - Megállni tilos kiegészítő táblával, valamint Várakozóhely kiegészítő táblával - 
kihelyezését. A döntés végrehajtása folyamatban van; kéthelyi vállalkozónál megrendelésre 
kerültek a jelzett táblák, azok kihelyezésére várhatóan a jövő hét elején sor kerül. 
A testület - Kossuth utcában - súlykorlátozó tábla kihelyezésében való döntését mai ülésére 
halasztotta; ez ügyben előzetes szakhatósági állásfoglalás kérése végett. 
A szakhatóság kérésünkre kifejtette, hogy a testületnek jogában áll súlykorlátozó tábla 
kihelyezése, mely minden járműre fog vonatkozni, annak feloldása csak egyedi önkormányzati 
behajtási engedéllyel lehetséges. A kamionok kitiltása végett a 20 tonnás súlykorlátozó tábla 
kihelyezése szükséges. 
 
Tüske Gáborné polgármester 
Információi szerint a súlykorlátozó tábla kihelyezése esetén, annak célforgalmat engedő 
kiegészítő táblával a Kossuth utca forgalma részben megengedhető lesz. Ha a testület a 
mezőgazdasági vállalkozókat is kitiltja az utcában, az az iparűzési adóra is hatással fog lenni. 
   
Muszti Csaba képviselő 
Továbbra is fenntartja, hogy a Kossuth utcában súlykorlátozó tábla helyett megállni tilos táblát 
kellene kihelyezni, személygépkocsit részére megállást és várakozást engedélyező kiegészítő 
táblával. A jelenlegi helyzet balesetveszélyes, illetve ezek a nagyméretű járművek az úttestet is 
rongálják. 
 
Vimmer István képviselő 
Véleménye szerint a Kossuth utcában lakó kamionos a marcali telephelyen is tudná hagyni 
járművét, azt nem a lakóháza előtt kellene tárolnia. Továbbra is szükségesnek ítéli a 
súlykorlátozó tábla kihelyezését, a súlykorlátozással érintett járművek részére megfelelő 
parkolóhely biztosításával a Kossuth u. elején. 
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Miután további hozzászólás, észrevétel nem volt az elfogadott módosító indítvánnyal módosított  
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület 4 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
59/2016.(IV.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
     Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta forgalmi rendváltoztatással kapcsolatos előterjesztést  
és az alábbi határozatot hozta: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. §. (1) a)  
pontjában biztosított hatáskörében eljárva az önkormányzat 
kezelésében lévő Balatonújlak, Kossuth utcában 20 tonnás  
súlykorlátozó tábla kihelyezését rendeli el, a belterületi utca 
mindkét behajtási irányában.  

 
     Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
     Közreműködik: Fata István főtanácsos 
     Határidő: 2016. május 15. 

 

 
6.2) Egyéb 

 
Virág László alpolgármester 
Tájékoztatta a testületet, hogy volános menetrend egyeztető tárgyaláson vett részt, ahol nem 
sikerült elérni a távolsági buszjáratoknak Balatonújlakon való megállását. Ez abból az okból is 
problémás, hogy a Marcali Kórház egyes osztályainak megszűnését követően, a betegeknek 
Kaposvárra kell járnia szakrendelésekre, az utazást nagymértékben megkönnyítenék a távolsági 
buszjáratok. Indítványozza, hogy a betegszállítás érdekében működjenek össze Csömend és 
Pusztakovácsi községek falugondnokaival, így a költségek is megoszlanának. 
 
Tüske Gáborné polgármester 
Véleménye szerint a településen nincs annyi szállítandó beteg, ezért nem tartja szükségesnek    
az együttműködést e területen. 
 
Muszti Csaba képviselő 
Felveti, hogy az optikai kábelfektetést követő helyreállítás még mindig nem történt meg. 
 
 
Miután további napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester a soros nyilvános ülést bezárta. 
Tüske Gáborné polgármester megköszönte a megjelenést.  
 

 
k.m.f. 

 
 

Tüske Gáborné                 Nagy Gáborné          
polgármester                             jegyző  
 


