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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június 20-án 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: 
 
72/2016.(VI.20.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. június 20-i      
    soros nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról          
                 

2.) Előterjesztés a védőnő foglalkoztatásához kapcsolódó hozzájárulás kéréséhez 
       
3.) Előterjesztés a Somogy megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásához 

                 
4.) Előterjesztés a Balatonújlak község településképi védeleméről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotásához           
       
5.) Előterjesztés a Balatonújlaki Gazdakör pénzügyi támogatási kérelme elbírálásához 
       
6.) Előterjesztés a szünidei gyermekétkeztetés biztosításához 

 
7.) Előterjesztés a balatonújlaki 63/1. és 78. hrsz-ú ingatlanok önkormányzati megvételéhez 
       
8.) Előterjesztés a Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Községek Polgárőr Egyesülete pénzügyi 

támogatási kérelme elbírálásához 
       
9.) Egyéb 
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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: 
 
73/2016.(VI.20.) 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 a védőnő foglalkoztatásához kapcsolódó hozzájárulás kéréséhez 
     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: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta 
az alábbi határozatát: 
 
74/2016.(VI.20.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Polgármestere  
    a 2016. augusztus 1. napjával munkába lépő védőnő foglalkoztatásához  
    kapcsolótó hozzájárulás iránti kérelmét megtárgyalta, mely alapján  
    a testület úgy döntött, hogy a társönkormányzat részére 192.174 Ft 
    összegű pénzügyi hozzájárulást nyújt a községi önkormányzat 2016. évi  
    költségvetésének általános tartaléka kerete terhére.  
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri  
    Tüske Gáborné polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Balatonmáriafürdő  
    Község Önkormányzatának Polgármesterét. 
 
    Felelős. Tüske Gáborné polgármester 
    Határidő: azonnal 
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3.) Előterjesztés a Somogy megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásához 
     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: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta 
az alábbi határozatát: 
 
75/2016.(VI.20.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    megtárgyalta a Somogy megyei Kormányhivatal Balatonújlak  
    Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004.(III.22.)  
    önkormányzati rendeletére tett törvényességi felhívását, mellyel  
    a képviselő-testület egyetért, a törvényességi felhívásban foglaltak  
    megfelelően megalkotta Balatonújlak község településképi védeleméről  
    szóló  7/2016.(VI...) önkormányzati rendeletét.  
 
   A testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Somogy megyei  
   Kormányhivatalt tájékoztassa.  
 
   Felelős: Tüske Gáborné polgármester  
   Határidő: azonnal  
 

 
4.) Előterjesztés a Balatonújlak község településképi védeleméről szóló önkormányzati      
     rendelet megalkotásához           
     Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester               (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)                             
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel nem volt az előterjesztés szerinti 
rendelettervezetet bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A rendeletalkotásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi 
rendeletét: 
 
7/2016.(VI.21.) önkormányzati rendelet: 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta a Balatonújlak község településképi védelméről  
szóló előterjesztést, melynek elfogadására megalkotja a  
7/2016.(VI.21.) önkormányzati rendeletet,  
a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal.                                                                     
(Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
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5.) Előterjesztés a Balatonújlaki Gazdakör pénzügyi támogatási kérelmének elbírálásához 
     Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester               (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)  
 
Petkess Kornélné képviselő 
A szervezet részére 200 e Ft támogatás nyújtását indítványozza.  
                            
Miután további hozzászólás, észrevétel nem volt a módosító javaslatot bocsátotta szavazásra  
a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület 3 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
76/2016.(VI.20.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
     Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
     a Balatonújlaki Gazdakör pénzügyi támogatási kérelmét megtárgyalta,  
     mely alapján a testület úgy döntött, hogy a szervezet részére egyszeri  
     200 e Ft pénzügyi támogatást nyújt, a községi önkormányzat 2016. évi  

költségvetésének egyéb támogatási kerete terhére, a képviselő-testület  
államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 15/2013.(XII.11.)  
önkormányzati rendeletében foglalt előírásoknak megfelelően. 

  
    A képviselő-testület felkéri Tüske Gáborné polgármestert, hogy döntéséről  
    értesítse a szervezetet. 
 
    Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
    Határidő: 2016. június 30. 
 
6.) Előterjesztés a szünidei gyermekétkeztetés biztosításához 
     Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester               (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)   
 
Miután az előterjesztéshez 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: 
 
77/2016.(VI.20.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
      Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete             
       megtárgyalta a szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról szóló  
      előterjesztést, mely alapján úgy döntött, hogy a szünidei gyermek- 
      étkeztetést a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  
      szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdése értelmében  
      a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek  
      részére ingyenesen biztosítja. 
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    A testület felhatalmazza Tüske Gáborné polgármestert a szünidei  
    gyermekétkeztetés biztosításával szükséges szervezési intézkedések  
    megtételére. 
   
   Határidő: Tüske Gáborné polgármester 
   Határidő: azonnal 
 

 
7.) Előterjesztés a balatonújlaki 63/1. és 78. hrsz-ú ingatlanok önkormányzati megvételéhez 
      Előadó: Tüske Gáborné 
                    polgármester               (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)      
 
Tüske Gáborné polgármester 
Az ingatlanok megvásárlása ügyében előzetesen egyeztetett a Kft. képviselőjével, aki azt  
kérte, hogy a testület tegyen vételi ajánlatot a területekre. 
A vétellel érintett Kft. tulajdonát képező ingatlanok a hatályos HÉSZ előírásai szerint 
zöldterületként, véderdőként vannak kijelölve, melyen a HÉSZ módosítása során sem lehet 
változtatni. Így jelen állapotukban forgalomképtelenek, a Kft számára hasznosíthatatlan 
területek, ugyanakkor a karbantartásuk (kaszálás) költséget jelent. 
Az önkormányzat azon beruházási elképzeléséhez, hogy a község északi-keleti határvonalán, 
a lakott területet megóvó, vízelvezető rendszert kíván építeni, ezek a területek szükségesek  
lesznek. Az ősz folyamán e témakörben megjelelő pályázatban az adás-vétel költsége is 
megjeleníthető lesz várhatóan. 
 
Petkess Kornélné képviselő 
Támogatja az ingatlanok megvásárlását; a tervezett kivitelezéshez benyújtandó pályázat 
előkészítéseként is szükségesnek tartja a Kft felé a vételi ajánlat megtételét. 
 
Tüske Gáborné polgármester 
Átértékelve a területek hasznosíthatóságát, módosítja az előterjesztésben szereplő vételi árat,  
815 e Ft helyett 550 e Ft-ban javasolja meghatározni az ingatlanokért ajánlott vételárat. 
  
Miután további hozzászólás, észrevétel nem volt a módosított 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: 
 
78/2016.(VI.20.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
      Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete             

    megtárgyalta a Balatonújlak 63/1. és 78. hrsz-ú ingatlanok 
    megvételével kapcsolatos előterjesztést, mely alapján az alábbi 
    határozatot hozta: 
 
    A testület felhatalmazza a polgármestert a Kéthelyi Agro Kft.  
    tulajdonában álló balatonújlaki 63/1. és 78. hrsz-ú ingatlanok  
    önkormányzati megvételére tegyen az önkormányzat nevében  
    vételi ajánlatot 550.000,- Ft vételár összegben. 

 
   Felelős: Tüske Gáborné polgármester     
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   Határidő: 2016. június 30. 
 
8.) Előterjesztés Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Községek Polgárőr Egyesületének  

 pénzügyi támogatási kérelme elbírálásához 
      Előadó: Tüske Gáborné 
                    polgármester                                      (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Muszti Csaba képviselő 
Egyetért a támogatás nyújtásával, a kért összeggel. Információi szerint a szervezet a kért  
támogatást részben eszközbeszerzésre is kívánja fordítani (rendezvénysátor, vadkamera),  
melyet igény szerint a testület, illetve helyi civil szervezetek részére is rendelkezésre fog  
bocsátani. 
 
Miután az előterjesztéshez további 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: 
 
79/2015.(V.21.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
   Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
   a Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Községek Polgárőr 
   Egyesülete pénzügyi támogatási kérelmét megtárgyalta, mely  
   alapján a testület úgy döntött, hogy a szervezet részére egyszeri 
   150 e Ft pénzügyi támogatás nyújt a községi önkormányzat 
   2016. évi költségvetésének egyéb támogatási kerete terhére. 
 
   A képviselő-testület felkéri Tüske Gáborné polgármestert,  
   hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon. 
 
  Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
  Határidő: 2016. június 30. 
 
9.) Egyebek 
 
Vimmer István képviselő 
Tájékoztatta a képviselő-testületet a Balatonújlaki Sportegyesület futball szakosztálya várható 
megszűnéséről, illetve az egyesület elnöki tisztségétről való lemondási szándékáról. 
 
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  


