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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. augusztus 29-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  
Babos Mónika pénzügyi ügyintéző 
 
Tüske Gáborné polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a testület 
megválasztott 5 tagja közül 4 fő képviselő jelen van. Tájékoztatta a testület tagjait, hogy                     
Virág László alpolgármester a testület üléséről való távolmaradását előzetesen bejelentette.  
Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a napirendekre a kiküldött meghívónak megfelelően. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
89/2016.(VIII.29.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. augusztus 29-i soros     
    nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-               
testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott 
döntésekről 

             
2.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése 

módosításához 
       
3.) Tájékoztató a községi önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről 
       
4.) Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 1/2005.(I.25.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséhez 
       
5.) Előterjesztés a Somogy megyei Kormányhivatal törvényességi javaslata 

megtárgyalásához 
       
6.) Előterjesztés a 15 éves gördülő fejlesztési terv elfogadásához 
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1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-    
      testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott   

döntésekről 
      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: 
 
90/2016.(VIII.29.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 
    valamint a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott  
    hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről szóló  
    tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, 
    változatlan tartalommal elfogad. 
 
   Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
 
   2.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése  
         módosítására 
         Előadó: Tüske Gáborné  
                       polgármester                       (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester az előterjesztés  
szerinti rendelettervezetet bocsátotta szavazásra. 
 
A rendelethozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
8/2016.(VIII.30.) önkormányzati rendelet: 
 
      Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
      az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.10.)  
      önkormányzati rendelet módosítására megalkotta a 8/2016.(VIII.30.) 
      önkormányzati rendeletet, a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal. 
     (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
 
 
 
 
 



3 

 

3.) Tájékoztató a községi önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről 
     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: 
 
91/2016.(VIII.29.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    a községi önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi 
    teljesüléséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt jóváhagyólag  
    elfogadott. 
 
   Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
 
4.) Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 1/2005.(I.25.) önkormányzati  
      rendelet hatályon kívül helyezéséhez 
     Előadó: Tüske Gáborné  
                   polgármester                       (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester az előterjesztés  
szerinti rendelettervezetet bocsátotta szavazásra. 
 
A rendelethozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
9/2016.(VIII.30.) önkormányzati rendelet: 
 
      Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
      a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 1/2005.(I.25.) 
      önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére megalkotta 
      a 9/2016.(VIII.30.) önkormányzati rendeletet, a tervezetnek 
      megfelelően, változatlan tartalommal. 
     (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
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5.) Előterjesztés a Somogy megyei Kormányhivatal törvényességi javaslata megtárgyalásához 
     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: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
92/2016.(VIII.29.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    megtárgyalta a Somogy megyei Kormányhivatalnak a Balatonújlak  
    Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonújlak község  
    helyi építési szabályzatáról szóló 9/2005.(VI.8.) önkormányzati  
    rendeletével kapcsolatban tett javaslatát, mellyel a képviselő-testület  
    egyetértett 
 
   A képviselő-testület 87/2016.(VIII.11.) határozatával elrendelte a HÉSZ  
   teljes felülvizsgálatát; az elvégzendő feladatokat és azok határidőit a  
   mellékelt ütemterv tartalmazza.  
  
   A testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Somogy megyei  
   Kormányhivatalt tájékoztassa, a rendezésit terv felülvizsgálata ütemtervét  
   küldje meg.  
 
   Felelős: Tüske Gáborné polgármester  
   Határidő: azonnal  
 
6.) Előterjesztés a 15 éves gördülő fejlesztési terv elfogadásához 
     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: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
93/2016.(VIII.29.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    mint a 11-14632-1-013-01-13 MEKH kóddal rendelkező, 
    DRV-V-152. sorszámú Balatonújlak község közigazgatási 
    területén az ivóvízszolgáltatás ellátásáért felelős a víziközmű- 
    szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a szerinti 
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    a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2017-2031. időszakra  
    elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 
 
    A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a  
    gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével 
    a DRV Zrt.-t hatalmazza meg. 
 
    Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
    Határidő: azonnal 
 

 
      
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  


