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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. szeptember 26-án     
a Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
Tüske Gáborné polgármester 
Muszti Csaba képviselő 
Petkess Kornélné képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
Nagy Gáborné jegyző  
Harangozó Imre 
Bognár Bálint KMB rendőrök 
Varga László falugondnok 
 
Tüske Gáborné polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a testület 
megválasztott 5 tagja közül 3 fő képviselő jelen van. Tájékoztatta a testület tagjait, hogy                     
Virág László alpolgármester és Vimmer István képviselő a testület üléséről való 
távolmaradásukat előzetesen bejelentették.  
Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a napirendekre a kiküldött meghívó szerinti napirendeket, 
a Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány pénzügyi 
támogatási kérelmének elbírálása, valamint  a helyi választási bizottság póttagjának 
megválasztása napirendekkel kiegészítve. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
94/2016.(XI.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. szeptember 26-i soros     
    nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
             
2.) Tájékoztató a község közbiztonsági helyzetéről, a Rendőrség KMB Csoportjának 

munkájáról 
 

3.) Beszámoló a falugondnoki szolgálat munkájáról 
 

      4.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat   
           2017. évi fordulójához történő csatlakozáshoz 

       
5.) Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő  
      támogatás igényléséhez 
       
6.) Előterjesztés az ASP pályázat benyújtásához 
      

      7.) Előterjesztés falugondnok helyettesítésére kötendő megállapodás elfogadásához         
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      8.) Előterjesztés a Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért   
           Alapítvány pénzügyi támogatási kérelmének elbírálásához 
 

9.) Előterjesztés a helyi választási bizottság póttagjának megválasztásához 
 

                          
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: 3 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
95/2016.(IX.26.) 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.) Tájékoztató a község közbiztonsági helyzetéről, a Rendőrség KMB Csoportjának  
      munkájáról 
         Előadó: Harangozó Imre  
                       Bognár Bálin  
                       KMB-s rendőrök                       (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
 
Harangozó Imre KMB-s rendőr 
Hozzászólásában külön kiemelte, hogy az előző beszámolási időszakhoz képest jelentősen          
javult a község közbiztonságának helyzete; e javuló tendencia megtartására fognak törekedni 
a jövőben is munkájuk során. 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
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96/2016.(IX.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    a község közbiztonságának helyzetéről, a Rendőrség KMB-s 
    Csoportjának munkájáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és  
    azt jóváhagyólag elfogadta. 
 
   Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
3.) Beszámoló a falugondnoki szolgálat munkájáról 
     Előadó: Varga László 
                   falugondnok                      (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: 3 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
97/2016.(IX.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    megtárgyal a falugondnoki szolgálat munkájáról szóló 
    beszámolót,  melyet az előterjesztésnek megfelelően, 
    változatlan tartalommal elfogadott. 
 
   Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
 
4.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat   
     2017. évi fordulójához történő csatlakozáshoz 
     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: 3 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
98/2016.(IX.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához való csatlakozásról  
szóló előterjesztést, mely alapján az alábbi, a jogszabályoknak  
megfelelően kifejezett és visszavonhatatlanul nyilatkozatokat teszi:  
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1.) A Képviselő-testület csatlakozni kíván a hátrányos szociális  
      helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat  
      kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási   
     Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához.  

 
2.) A képviselő-testület kinyilatkoztatja továbbá, hogy a felsőoktatási  

hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok                            
részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer            
2017. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja,                      
és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul              
az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  

 
3.) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica  
       Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója keretében                                  
       a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a www.eper.hu/ 
      eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben    
      rögzíti.  
 
4.) Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben                                    

általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények                      
igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak                                        
ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

 
A Képviselő-testület felkéri Tüske Gáborné polgármestert, hogy a csatlakozásról,                      
valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatban jelezze                                    
az önkormányzat csatlakozási szándékát az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.  
 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: 2016. október 3. 

 
 
5.) Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő  
      támogatás igényléséhez 
      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: 3 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
99/2016.(IX.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
         Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
         pályázatot nyújt be 88 m3 szociális célú kemény tűzifa vásárlásához 
         kapcsolódó kiegészítő támogatásra. 
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         A Képviselő-testület a vásárláshoz szükséges 111.760 Ft+ÁFA önrészt 
         vállalja. 
 
         A Képviselő-testület a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást 
         nem kér. 
 
        Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
        Határidő: 2016. szeptember 30.  
 
 
6.) Előterjesztés az ASP pályázat benyújtásához 
     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: 3 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
100/2016.(IX.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a központi 
ASP rendszerhez való csatlakozását elősegítő pályázat benyújtása 
előterjesztést mely alapján az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Kéthely Község Önkormányzatát,   
valamint annak képviselőjét Molnár Balázs polgármestert, hogy a 
"Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez" című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16”  kódszámú felhívás  
keretében támogatási kérelmet nyújtson be és a támogatást a felhívásban  
foglaltaknak megfelelően használja fel. 
 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: azonnal                  

  
7.) Előterjesztés falugondnok helyettesítésére kötendő megállapodás 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: 3 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
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101/2016.(IX.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
        Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete                                                       
        a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai  
        feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM  
        rendelet 19. § (5) bekezdése alapján, 2016. november 1. napjától                                 
        kezdődően, határozatlan időre megállapodást köt Balatonfenyves 
        Község Önkormányzatával, a falugondnok helyettesítésére. 
 
        A képviselő-testület felhatalmazza Tüske Gáborné polgármestert                                               
        az együttműködési megállapodás aláírására. 

 
        Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
        Határidő: 2016. október 15.  
 
 8.) Előterjesztés a Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és                         
       a Betegekért Alapítvány pénzügyi támogatási kérelmének elbírálásához 
       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: 3 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
102/2016.(IX.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a  
Betegekért Alapítvány pénzügyi támogatási kérelmét megtárgyalta,  
mely alapján a testület úgy döntött, hogy a szervezet részére 20 e Ft  
pénzügyi támogatást nyújt, a községi önkormányzat 2016. évi költségvetésének  
egyéb pénzügyi 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. október 10. 
 

 

9.) Előterjesztés a helyi választási bizottság póttagjának megválasztásához 
     Előadó: Nagy Gáborné 
                   jegyző                                      (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 

       
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
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A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
103/2016.(IX.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a helyi választási bizottság póttagjának Bódis Csabáné  
8712 Balatonújlak, Templom u. 10/A. szám alatti lakost   
megválasztotta. 
  
Felelős: Nagy Gáborné jegyző  
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  


